
LIJST VANVREEMDEWOORDEN.

Abstractie Van de werkelijkheid afgeleid.
Abstraheeren Afzien van bijzonderheden.
Accidenteel Zoo nu en dan.
Acquisiet Aanwinst .
Aether Hypothet ische stof die men vroeger aannam om de beweging

van het 1 rcnt , 6nz. te be sc hr ijven.
Aethe r isc h Vlucht ig.
Agee ren Opt reden) hande Len .
Agregaat BamenvoegseL,
Akte Daad.
Analogie Overeenkomst .
Anal ysee ren Ontleden.
Anatomie •.... Ontleedkunde.
Animaal Dierl ijk.
Anomal ie Afwijk ing.
Anticipeeren Van te voren bepalen) rekening houden met.
Apod ic ti sch •.... Onweerl e gbaar.
À posteriori •.... Achteraf.
{lppl icee ren Toepassen.
À priori ~Tante voren.
Argllinentu~ ad hominem .....
Arrogantie ..... Aanmatigend optreden.
Atoom •.... Kleinste deel van een stof) dat kan bestaan zonder dat het

karakter van de stof verandert.
~st ronomie Sterrekunde .
A tout prix Tot elke prijs.
At t ract ie Aant rekk ing.
tot een Attribuut maken van ..... Ondergeschikt maken aan.
Auditorium Gehoor.
Autoc rat isch Eigenmachtig.
Autonomie Zelfbeheer.
Cel i brite ~ten Beroemdheden .
Chemikal ien Sche ikund ige stoffen.
Chemisch element Scheikundige grondstof.
OogLto , ergo) s um Ik denk) dus besta ik.
zonder Consideratie Zonder rekening te houden met.
Const itueeren •.... Samenstellen.
Criterium Besl issend kenmerk.
Cycl us Kr ingloop.
Def inieeren Omschrijven.
Demonen Duivelsche geesten.
Determineeren •.•.. Bepalen.
Dialectisch In tegenstelling.
Dispositie Beschikking.
Dokumenteeren •.... Vastleggen (blz. 85).
Domineeren Overhe e r sc hen , de doorslag geven.
Eklatantste Sprekendste) opvallendste.
Element Grondstof.
Empä r i sc h Pro ef onde-rv indel ijk.
En detail In onde r dee ï en .
En passant In het voorbijgaan.



Ephemee r ..... Vergankelijk) tijdelijk.
Enthousiast •.... Opgetogen.
Ergo Dus.
Exact Wetenschap;:Jel ijk) nauwgezet.
Ex :.Gt ent ie Best aan.
Ext zuhe e re n De nadruk leggen op.
F'ak t um..... Fe it.
F&nt&8magorie~n ..... Droombeelden} tooverbeelden.
F J ,- h . ,ar..~ocm J.ersc i r j nse I .
F'et 13C h 1,() G'':'WE'.:q;.J Waaraan toove rk racht wordt toe geschreven.
FixG8ren Vast18gge~.
Fol Larrt L ijv ig boekdeel.
voor het F'or um van ..... Ten overstaan van.
Frappant •• -. '.~Treffend.
Funct äe •••.• Werking} werkzaamheid. .
Fysieke •.... Licb.amelijke) hier ook nat uu rk und i ge (eigenlijk fysische).
Fysioloo g. .. .Oride rzoeke r van de levenr:3p:;:'ocessen van planten en die ren.
Fys Io nomie 'Studie) van gel 'lat s - en I ic haamavo rm
Generaal Algemeen.
Gourmand. .. .Gul z igaard.
Grarr:matj.sch •.... Taalkundig.
Heterogeen Orige I ijk soort ig (samengesteld).
Hypothese Wetenschap:gelijke onde re't e'l I ing.
Ide nt iek YoLkomen gel ijk) het se l r de .
Ignoreeren •.... Ont.ke nne n , niet willen weten.
Immane nt Irine rl ijk.
Impulsie Dr i jfk racrrt .
Induct ie Afleiding van de theorie uit de werkelijkheid.
In optima f'o rma ..... In de beste toestand.
In rel at ie In bet rekk ing (t ot ) .
Inst Lnc t ief Bij ingeving.
Inte g r ; te it .Re ä.nhe id.
Lnt e TiHE;·C, 8e ren 1!8 rk laren, u i t i e ggen.
Kat.egor t.ac he imperat ief ..... Dwingend gebod.
Kornpa ra t ief Vergel ijkend •
Konkreo t. Werk el ijk.
Kor ápnae en . - Leiders) kopstukken.
Koomos Heelal .
Kw&lHe it ' .Hoedanighe .id, waarde.
K'I'J8ntite rt , Kwantum..... Hoeveelhe id.
Lamento ..... Geweeklaag) ge jammer .
Mater sapientae De moeder van de wetenschap.
Mathemat isch Wiskundig.Metaphysica Leer van het wezen der dingen en de bovennatuurlijke

voorstellingen der mensohen.
Myst iek Bovennatuurl ijk.
Negeeren Links laten liggen) geen rekening houden met.
Nominaal Yol gens de naam.
Non plus ultra ..... Geen beter dan deze.
Now wha't I wants is facts ..... Nu w i.L .ik feiten.
Object ..... Yoorwerp.
Operat ie 8 ••..• Werk ärrgen , handel ingen.
Optiek ..... Leer van het licht.



Paradox ..... Tegenstrijdig(he id).
Par exeLl enc e Bij uitstek.
Passion et raison Hartstocht en rede.
Pe r se In elk geval.
Plast isch Aansc houweI ijk.
Potent ieel Vol gens ve rmogen.
Pra.edicaat Woord dat een kenmerk aangeeft.
Premisse '[oonvaarde, onderstelling, uitgangspunt.
Pretendeeren ..... Ope i ac he n , aanapraak maken op, zich aar; atigen.
Pr imaat ..... "Hoogste" .
(chem Lsoh ) Reagent ( sc he ikundi ge) Toet s st een.
Pijnappelkl ier Kl ier die de groe i regelt.
Rat ioneel . .. .Verst ande I ijk.
Reduceeren ..... Te rugbrengen .
Rehabiliteeren •.... In eer herstellen.
Remplaceeren. ' Inde plaats stellen van, vervangen door.
Representatief Vertegenwoordigende, Kenmerkend zijnde voor.
Repressieve middelen •.... Onderdrukkingsmaatregelen.
Restrictie, Beperking.
Sankt ro ne e ren Goedkeuren.
Scept isch •.... Wantrouwig) twijfelachtig.
Sirene Zeemee rmi n ,
Sofisterij Spitsvondigheid.
Sp iri tue el Geestel ijk) ontastbaar.
st ruc t uu r . .. .Samenstelling.
Subject •.. , .Onde n,"erp) het waarnemende en onde rvindende .
Substant ie Stof.
Stab~iel Standvastig.
Bumma ir •.... Samengevat.
Synoniem ..... Gel ijkbeduidend.
Systemat isee ren ..... Ordenen.
Tabe r nak eI ..... Alt aar.
Terminologie •.... Vakkundige spreekwijze.
Thema Onderwerp.
Totaliter In zijn geheel samengevat.
Toto genere Over het geheel genomen.
Transcendent •.... Bovenz Inne l ijk.
Unif 0 rm•.... Gel ijk en gel ijkvo rmig .
Universeel Algemeen (toepas§elijk).
Usur~ee ren (met gewel ct) t oe e igenen.
Voila tout Dat is alles.
'! is ioen Droombeeld.
'!ar ie e re n.. .. '!e ran de re n .

OPMEffi(IG: De volgorde der woorden is op enkele plaatsen niet precies
al pha.oe t h i sch .








