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VOORREDE
Toen ik in 1941 de Inleiding schreef op mijn boek „Vreemde
woorden in de Sterrenkunde", kon ik meedelen dat een analoog
werk op het gebied der Natuurkunde reeds flink gevorderd was.
Inderdaad was het materiaal toen reeds voor een groot gedeelte
verzameld en bewerkt en dus was het geen vermetelheid op dat
ogenblik de hoop uit te spreken dat dit boek binnen betrekkelijk
korten tijd zou kunnen verschijnen. Het heeft niet zo mogen zijn. Er
volgden moeilijke oorlogsjaren. Wegens voortdurend luchtgevaar
in mijn toenmalige woonplaats Roermond was het raadzaam de
verzamelde gegevens op een veilige plaats op te bergen. In de laatste
oorlogsmaanden volgde de evacuatie naar Friesland, en na de bevrijding de terugkeer in een totaal ontredderde stad. Toen eindelijk
het werk weer ter hand genomen kon worden, kreeg ik onverwachts
een nieuwen werkkring die al mijn tijd in beslag nam. Meer dan eens
bekroop mij de lust dit werk verder te laten rusten, maar de enthousiaste wijze waarop het eerstgenoemde boek werd ontvangen, de
eens gegeven belofte en de aansporingen van velen, die met verlangen naar het aangekondigde boek uitzagen, hebben mij den moed
gegeven, ondanks alle moeilijkheden van in- en uitwendigen aard,
het werk voort te zetten en te voleindigen. Eindelijk is het dan zo
ver dat het boek, na ongeveer tien jaar voorbereiding, het licht kan
zien.
Geen moeite en zorgen zijn gespaard om, door het raadplegen
van etymologische en natuurwetenschappelijke bronnen, alsmede
van deskundigen op verschillend gebied, het werk zo betrouwbaar
mogelijk te maken. Toch ben ik er maar al te zeer van overtuigd
dat ik op veel punten zeker te kort ben geschoten, dat er, ondanks
alle zorgvuldigheid waarmee de stof is behandeld, nog veel onnauwkeurigheden, fouten en inconsequenties zullen voorkomen, 's Lands
foutenzoekers kunnen dus aan het werk gaan!
Daar men bij de beoordeling van een geschrift dient te letten op
het doel, zij hier uitdrukkelijk vermeld dat dit boek niet bestemd
is voor linguïsten, maar voor beoefenaars van de natuurwetenschappen en anderen die belangstelling hebben voor de in de natuurkunde
gebruikte wetenschappelijke termen. Deze doelstelling heeft de
wijze van behandeling bepaald. Door welke bijzondere richtlijnen
ik mij verder heb laten leiden, en in hoeverre ik mij bij de behande-
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ling der stof beperkingen heb moeten opleggen, zal uit de Inleiding
blijken. Met behoud van denzelfden opzet is natuurlijk over velerlei
onderdelen verschil van mening mogelijk, b.v. over de keuze der
woorden, over de schrijfwijze, over de behandeling. Maar alleen de
auteur heeft hier de beslissing en draagt hier de verantwoordelijkheid.
De grootste moeilijkheid bij een werk als het onderhavige is wel de
consequentie in de behandeling der verschillende woorden. Dit heeft
mij dan ook veel hoofdbrekens gekost. Men acceptere echter de
verzekering dat iedere keuze is overdacht, en wat bij oppervlakkige
lezing misschien niet consequent schijnt, is dit vanuit een bepaald
gezichtspunt vaak toch. Een volmaakte consequentie is trouwens
onmogelijk; het komt er dus op aan op verantwoorde wijze inconsequent te zijn.
De gebruiker mag natuurlijk met recht verlangen dat de gegeven
etymologieën juist zijn of tenminste taalkundig verantwoord en dat
de historische aantekeningen betrouwbaar zijn. Het is dan ook mijn
grote zorg geweest aan deze gerechtvaardigde eisen te voldoen. Ik
hoop hierin op bevredigende wijze geslaagd te zijn. Het spreekt
echter vanzelf dat ik gaarne van de gebruikers op- of aanmerkingen
zal ontvangen die tot verbetering kunnen strekken.
Zoals begrijpelijk is, heb ik vaak voor onderdelen op verschillend
gebied, waar mijn eigen kennis te kort schoot, de hulp moeten inroepen van deskundigen. Hen allen met name noemen zou zeker
onmogelijk zijn, maar zij kunnen verzekerd zijn van mijn blijvende
dankbaarheid. Wel wil ik een hartelijk woord van dank spreken tot
mijn oud-hoogleraar en promotor Prof. Dr W. Η. Κ e e s ο m
voor zijn stimulerende belangstelling in de jaren van voorbereidingen vooral voor de moeite die hij zich heeft gegeven om het manuscript door te lezen en met waardevolle kanttekeningen te voorzien.
Verder wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan mijn collega's
Dr Ε. Η a ν i η g a, hoogleraar in de organische scheikunde, en
Dr J . H. W a s z i n k , hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde. De eerste is mij in belangrijke mate behulpzaam geweest bij
de behandeling der termen die meer op het gebied der scheikunde
liggen, terwijl de tweede zo vriendelijk is geweest het klassieke gedeelte na te zien. Hun deskundige aanmerkingen en raadgevingen
zijn aan het werk zeer ten goede gekomen.
Ten slotte gaat mijn dank uit tot degenen die mij hebben bijgestaan bij het persklaar maken van het manuscript en bij het corrigeren der drukproeven.
Leiden, November 1948.

Ρ. H. VAN LAER.
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acc.
adj.
adv.
alg.
Ar.
dem.
derg.
dual.
Dui.
Eg.
eig.
Eng.
etc.
fem.
Fr.
gen.
Gr.
Hebr.
intens.

— accusativus, vierde n a a m v a l .
— adjectivum, adjectief, bijvoeglijk naamwoord.
— advérbium, bijwoord.
— algemeen, in het algemeen.
— Arabisch.
— deminutivum, verkleinwoord,
— dergelijke.
— dualis, meervoudsvorm voor twee individuen.
- Duits.
— Egyptisch.
— eigenlijk.
— Engels.
— et cétera, en zo voort.
— femininum, vrouwelijk.
— Frans.
— genitivus, tweede naamval.
— Grieks.
— Hebreeuws.
— • vérbum intensivum, werkwoord ter aanduiding van een
herhaalde of versterkte handeling,
intrans.
- intransitief, onovergankelijk.
Ital.
— Italiaans.
Lat.
— Latijn,
lett.
— letterlijk.
med.
— médium, werkwoordsgénus met reflexieve betekenis.
M.E. L a t .
— middeleeuws Latijn.
Ned.
-— Nederlands.
neutr.
neiVtrum, onzijdig.
omstr.
— omstreeks.
ong.
- ongeveer.
Opm.
—- Opmerking.
oorspr.
— oorspronkelijk.
p a r t . perf.
- participium perfécti passivi, verleden deelwoord.
p a r t . praes. — participium praeséntis, tegenwoordig deelwoord.
Perz.
— Perzisch.
plur.
— pluralis, meervoud.
praep.
— praepositio, voorzetsel.
resp.
— respectievelijk.
sc.
— scilicet, namelijk.
Sp.
— Spaans.
spec.
— speciaal.
subst.
— substantivum, substantief, zelfstandig naamwoord,
trans.
— transitief, overgankelijk.
-> voor een woord, verwijst n a a r de plaats waar dit woord behandeld is.
= s t a a t tussen twee woorden die dezelfde etymologie en/of dezelfde
betekenis hebben.
< b e t e k e n t : samengesteld uit, bij een woord d a t uit twee of meer samenstellende delen bestaat.
' boven een klinker geeft aan d a t de betrokken lettergreep den klemtoon
h e e f t ; zie ook Inleiding, 11. 5 en n. 7.
Λ
boven een klinker geeft a a n d a t die klinker lang is.
^ boven een klinker geeft a a n d a t die klinker kort is.

ALGEMENE INLEIDING

1. Inhoud van het boek.
Het boek is verdeeld in twee afdelingen, waarvan de eerste de
vreemde vaktermen in de natuurkunde behandelt (1175) en de
tweede meer speciaal de namen der chemische elementen (143). De
tweede afdeling wordt voorafgegaan door een afzonderlijke inleiding.
Het hoofddoel van dit werk is een etymologische verklaring te
geven van de vreemde woorden, gevolgd door een korte zaakbepaling waarin de betekenis van den naam in de physica of chemie tot
uitdrukking komt. Het lag dus niet in de bedoeling een zodanige
omschrijving te geven van de betekende zaak dat deze nu ook voor
niet-vakmensen duidelijk is. Had ik dat willen doen, dan zou het
boek een totaal ander karakter gekregen hebben. Bovendien zou
het dan dwaas geweest zijn alleen de vreemde vaktermen op te
nemen. Wie van de zaak zelf meer wil weten raadplege een encyclopaedie of een natuurwetenschappelijk werk.
In veel gevallen heb ik een historische opmerking toegevoegd,
speciaal in die gevallen waar het mij bekend was wie het eerst een
bepaalden term heeft voorgesteld en op grond van welke overwegingen, en verder steeds bij de namen der chemische elementen.
Bij de genoemde personen zijn steeds, voor zover mogelijk, de jaren
van geboorte en dood vermeld. Vaak zijn de historische bijzonderheden slechts moeilijk te achterhalen. Had ik op dit punt naar
volledigheid gestreefd, dan zou dit boek waarschijnlijk onvoltooid
zijn gebleven. Gaarne zal ik echter van toekomstige gebruikers aanvullingen of verbeteringen ontvangen. In veel gevallen heb ik de historische gegevens geput uit de oorspronkelijke geschriften; in de
andere gevallen uit de bekende werken over de geschiedenis der
natuurwetenschappen. x ) Ik heb er om begrijpelijke redenen van
moeten afzien telkens de gebruikte bronnen te vermelden. Mocht
x
) E e n schat v a n gegevens kan men vinden in: E. Hoppe,
Pliysik; Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1926.
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iemand van de gebruikers voor de geschiedenis van een of a nder
woord speciale belangstelling hebben, dan wil ik hem gaarne met
de mij ten dienste staande gegevens ter wille zijn.
Ofschoon de vreemde woorden meestal het voordeel hebben van
internationale bruikbaarheid, verdient het toch aanbeveling voor
het eigen taalgebied zo veel mogelijk Nederlandse woorden te gebruiken. Daarom heb ik in de daarvoor in aanmerking komende
gevallen steeds den geschikten Nederlandsen term vermeld. Hiervoor, en ook voor het aanbevelen van de juiste vreemde termen,
heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van de Ontwerp-woordenlijsten voor Technische Natuurkunde en voor Chemie (resp. V 5012
en V 5017) van de Centrale Taalcommissie voor de Techniek.
2. Keuze van de behandelde woorden.
Het is mijn bedoeling geweest zoveel mogelijk alle vreemde woorden te behandelen, die de beoefenaars van de natuurkunde in Nederland zelf gebruiken of in de wetenschappelijke publicaties regelmatig tegenkomen, echter met verschillende beperkingen. Vooreerst
zijn zeldzaam voorkomende termen in het algemeen niet opgenomen.
Verder bleek het ook onmogelijk al die termen op te nemen die,
ofschoon ze in de natuurkunde veelvuldig gebruikt worden, toch
eigenlijk meer in de techniek thuishoren, ofwel een betekenis hebben
die ver buiten die van het natuurkundig vakgebied uitgaat, zodat
ze tot de algemeen wetenschappelijke taal behoren; b.v. qualiteit,
registreren, substitueren, symmetrisch, en derg. Ook heb ik er van
moeten afzien namen van stoffen op te nemen, zelfs van die stoffen die regelmatig bij natuurkundige experimenten gebruikt worden, als asbest, eboniet, paraffine, en derg.
Evenmin zijn opgenomen de in de natuurkunde gebruikte wiskundige termen, als ellips, hyperbool, grafiek, namen van goniometrische functies en derg., daar ik voor deze kan verwijzen naar
het boek: ,,Vreemde woorden in de wiskunde" van Dr E. J . D ij ks t e r h u i s, dat eveneens bij uitgever dezes is verschenen (1 e
druk, 1939; 2e druk, 1948). Wel zijn vermeld enkele wiskundige
termen die in de natuurkunde, met name in de kristallographie,
in een speciale betekenis gebruikt worden; zo b.v. ellipsoïde, dodecaëder, triakisoctaëder, en derg. Ook zijn in het algemeen niet behandeld samengestelde woorden als polarisatiemicroscoop, waarvan
beide componenten een eigen physische betekenis hebben en reeds
afzonderlijk zijn besproken. Ter verklaring van bestaande samen-
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stellingen, die zelf geen afzonderlijke bespreking verdienden, of
van nieuw te vormen samenstellingen, zijn soms de betrokken
eerste of tweede leden opgenomen, ook als ze in dit boek geen of
weinig toepassingen vinden; zo b.v. aëro-, geo-, helio-, kristallo-.
Daardoor zal men ook van niet behandelde woorden vaak de
etymologische betekenis kunnen vinden.
Bij termen, die met elkaar in etymologie en betekenis samenhangen, heb ik mij meestal beperkt tot die termen, waarop de
etymologie steunt, of welke een klassiek aequivalent hebben, of
tot de termen die om de een of andere bijzondere reden vermelding
verdienden. Zo is wel isomeer afzonderlijk behandeld, maar niet
isomerie, wel neutraal, maar niet neutralisatie en neutraliseren.
Van den anderen kant heb ik echter, ten dienste van natuurkunde-leraren, getracht zo veel mogelijk alle vreemde woorden op
te nemen die in de gangbare leerboeken van het middelbaar onderwijs voorkomen, voor zover ze natuurlijk op natuurkundig terrein
liggen, ook als ze buiten de bovengenoemde beperkingen vallen.
Zo zijn b.v. woorden opgenomen als ametroop, myoop, galvanoplastiek, kompas, sextant, turbine, unster, en derg.; verder enkele
termen uit de muziekleer, die gewoonlijk bij de behandeling van het
geluid besproken worden.
Ook heb ik mij niet beperkt tot termen die strikt tot het gebied
der natuurkunde behoren, maar integendeel heel wat woorden
opgenomen die eigenlijk meer in de scheikunde thuishoren; speciaal
namen van instrumenten, methodes of algemene eigenschappen
van stoffen, waarmee ook ieder natuurkundige op zijn tijd te maken
krijgt.
De titel van dit boek is dus van den enen kant te ruim, van den
anderen kant te eng. Ik hoop echter dat de genoemde inconsequenties de bruikbaarheid van het boek verhogen.
3. Iets over de gegeven etymologieën.
Achter ieder woord staan tussen haakjes de etymologische gegevens die de taalkundige betekenis moeten duidelijk maken.
Meestal gaan de vreemde woorden in de natuurkunde terug op
Griekse of Latijnse woorden, een enkele keer op woorden uit een
der moderne talen. Het is echter een vaak voorkomend feit dat de
uit de klassieke talen stammende woorden toch via een moderne
taal tot ons zijn gekomen. Deze bijzonderheid wordt echter slechts
in die gevallen vermeld, waar dit uit de gedaante van de in het
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Nederlands gebruikte vreemde termen of uit de historische gegevens
blijkt. Volledigheid en consequentie bleek ook hier onmogelijk.
Vaak ook is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, precies aan te
geven hoe de taalkundige voorgeschiedenis der vreemde woorden
is geweest, zeker voor een schrijver die zelf geen linguïst is. Daarom
heb ik er van afgezien door bijzondere tekens aan te geven of men
met een afleiding of slechts met den een of anderen taalkundigen
samenhang te maken heeft. De gebruikers, die mij bij het samenstellen van dit boek voor den geest hebben gestaan, zullen in het
algemeen voor deze taalkundige finesses ook wel geen belangstelling
hebben.
Wanneer er in de natuurkunde behoefte is aan een nieuwen term
en er in de klassieke talen geen woord te vinden is dat voor
een directe overname geschikt is, dan worden de nieuwe termen
meestal op de een of andere wijze van een klassiek woord afgeleid door vorming naar analogie met andere (b.v. —> adsorptie), of door gebruik te maken van achtervoegsels (zie volgend
nummer).
Is het oorspronkelijk Grieks of Latijns woord een zelfstandig
naamwoord, dan maakt men bij deze afleidingen gewoonlijk gebruik van den tweeden naamvalsvorm (genitivus); gaat men echter
terug op een werkwoord, dan is de werkwoordsvorm waarvan men
uitgaat het tegenwoordig of verleden deelwoord (participium
praesens of participium perfecti passivi). Daarom zijn in de voorkomende gevallen de genitivus of het gebruikte participium vermeld.
De Latijnse termen, die voor de vorming der vreemde woorden
als uitgangspunt hebben gediend, zijn niet altijd aan het klassiek
Latijn ontleend, maar vaak ook aan het vulgair of aan het Middeleeuws Latijn. Meestal wordt dit ter plaatse vermeld. Ter voorkoming van misverstand bij niet-deskundige gebruikers zij hier
meegedeeld dat onder „vulgair Latijn" wordt verstaan niet een
vulgaire vorm van het Latijn, maar de algemeen (vulgo) gesproken
omgangstaal van de Keizertijd, in tegenstelling tot de toen kunstmatig in stand gehouden literaire taal. Het „Middeleeuws Latijn"
is, sinds het ontstaan der Romaanse talen (7e en 8e eeuw), een
kunsttaal welke niettemin een eigen ontwikkeling heeft.
Bij de woorden uit vreemde talen, welke als uitgangspunt van de
etymologieën gediend hebben, worden in het algemeen slechts die
betekenissen vermeld welke voor de afgeleide woorden van belang
zijn.
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4. Vorming van nieuwe woorden door achtervoegsels.
Bij de afleiding van nieuwe technische woorden (werkwoorden,
zelfstandige of bijvoeglijke naamwoorden) van andere in dezelfde
taal of in andere talen bestaande woorden, maakt men in veel gevallen gebruik van achtervoegsels waaraan men de een of andere
betekenis kan toekennen. Sommige achtervoegsels, als -eder, -geen,
-graaf, -graphie, -ide, -ode, -scoop, -troop, -tropie, die men liever als
tweede lid in een samenstelling dient te beschouwen, omdat zij een
eigen begrip uitdrukken, worden op hun alphabetische plaats in de
lijst der vreemde woorden behandeld. Ook vinden daar een plaats
de achtervoegsels -on en -tron, die door het gebruik in de physische
terminologie een speciale betekenis hebben gekregen. Hier volgen
dan alleen die achtervoegsels welke een meer algemene toepassing
hebben gevonden.
-aal (Lat. -dlis; Eng., Dui. -al; Fr. -al of -el). Adjectief-uitgang
bij aan Romaanse talen ontleende woorden voor het aangeven van
een betrekking tot het corresponderend substantief; b.v.
longitudinaal, —> sinusoïdaal.
-atie
-tie.
-ator
-tor.
-bel (Lat. -bïlis; Eng., Fr.-ble; Dui.-bel). Adjectief-uitgang voor
het aangeven van een passieve geschiktheid of mogelijkheid; =
Ned. -haar; b.v. —> compressibel.
-eren (Lat. -dre, -dri, -ére, -ere of -ire; Fr. -er; Dui. -teren). Werkwoordsuitgang in ontleende of naar analogie gevormde woorden;
b.v.
comprimeren, -» polariseren.
-ief (Lat. -ivus; Eng. -ive; Fr. -if; Dui. -iv). Adjectief-uitgang
voor het aangeven van een betrekking tot het bijbehorend substantief of werkwoord; b.v. —> coërcitief, -» conservatief.
-iek (Lat. -leus; Eng. -ic; Fr. -ique). Adjectief-uitgang voor het
aangeven van een betrekking tot het corresponderend substantief;
b.v. —> periodiek; —> -isch.
-isch (Dui. -isch; -> -iek). Uitgang bij aan het Duits ontleende of
naar analogie gevormde adjectieven, met dezelfde betekenis als
-iek; b.v. -> galvanisch, -> organisch, -> rhombisch. De uitgang
-isch wordt beschouwd als niet overeenkomend met het Nederlands
taaleigen. Als -iek en -isch beide voorkomen met hetzelfde eerste
lid geve men daarom de voorkeur aan den Romaansen uitgang
-iek; b.v. numeriek in plaats van numerisch.
-teit, -iteit (Lat .-tas of met verbindingsklinker -itas; Eng. -ty of
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-ity, Fr. -té of -ité; Dui. -tat of -itat). Uitgang voor de vorming van
een substantief naar een ander substantief of naar een adjectief,
voor het aangeven van een eigenschap of toestand; b.v.
aciditeit,
> alkaliteit, —> solubiliteit.
-tie (Lat. -tïo; Eng., Fr., Dui. -tion). Achtervoegsel bij van een
Latijns werkwoord afgeleide substantieven voor het aangeven van:
1. de handeling van het corresponderend werkwoord; 2. den toestand die tengevolge van die handeling is ontstaan. Voor de vorming
van dergelijke substantieven werd in het Latijn de uitgang -tus
van het participium perfecti passivi (verleden deelwoord) van het
werkwoord vervangen door -tïo, hetgeen in het Nederlands als -tie
wordt overgenomen; b.v.
absorptie, —> contractie. Bestaat een
dergelijk substantief in het Latijn niet, dan wordt in de genoemde
moderne talen bij de vorming van soortgelijke substantieven
de uitgang -tus van het participium perfecti passivi van het in
aanmerking komend Latijns werkwoord vervangen door -tie, resp.
-tion; b.v. -> convectie.
Bij een werkwoordsstam opa wordt de uitgang van het bijbehorend
substantief in het Latijn dus -atio, hetgeen in het Nederlands als
-atie wordt overgenomen; b.v. -> deformatie, - - mutatie, -> oscillatie.
Wegens het veel voorkomen van dergelijke «-stammen in het Latijn
is men bij de afgeleide substantieven -atie, resp. -ation, als het
eigenlijk achtervoegsel gaan beschouwen. In Nederlandse afleidingen of analogievormingen wordt dan de werkwoordsuitgang -eren
vervangen door -atie om de bijbehorende handelingen of toestanden
aan te geven; b.v. -•••> condensatie, - > ionisatie, —> oxydatie, —>
undulatie.
Behalve de groep vreemde woorden op -tie, die naar analogie van
de Latijnse woorden op -tïo gevormd zijn, is er een tweede groep
substantieven op -tie, waarbij de afleiding echter heel anders is.
Het betreft hier woorden op -antie en -entie, waarvan sommige aan
het Latijn ontleend zijn, als -> consonantie ( = Lat. consondntia)
en -•-> frequentie (— Lat. frequéntia). Deze Latijnse substantieven
zijn door het achtervoegsel -ïa afgeleid van adjectieven, ter aanduiding van een eigenschap of toestand. Veel van de later gevormde
vreemde woorden op -antie en -entie zijn op analoge wijze afgeleid
van een Latijns adjectivum of participium praesens (tegenwoordig
deelwoord) op -ns, gen. -ntis, door dezen uitgang -is te vervangen
door -ie; b.v. --> mutantie. Sommige zijn via andere moderne talen
op dezelfde wijze gevormd; b.v. --> impedantie, ~> reactantie, ->
valentie, -> fluorescentie. De corresponderende uitgangen in het
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Engels, Frans en Duits zijn -ancy, ~ance, -anz, resp. -ency, -ence, -enz.
-tor (Lat. -tor; Fr. -teur; Eng., Dui. -tor). Achtervoegsel bij van
een werkwoord afgeleide substantieven voor het aanduiden van den
handelenden persoon, later ook — en in de natuurwetenschap bijna
uitsluitend — voor het aanduiden van een inrichting die de door het
werkwoord aangegeven werking verricht; b.v.
motor, -> rotor.
Om dezelfde reden als bij -atie (—> -tie) is men ook hier -ator (resp.
-ateur) als het eigenlijk achtervoegsel gaan beschouwen. In Nederlandse afleidingen of analogievormingen wordt dan weer de werkwoordsuitgang -eren vervangen door -ator om het voor de werking
gebruikte toestel aan te duiden; b.v.
analysator, -> commntator,
-> resonator.
5. Enkele losse

opmerkingen.

Veel moeilijkheden hebben zich voorgedaan wat de schrijfwijze der
vreemde woorden betreft. Zolang wij niet over officiële lijsten van
vreemde woorden beschikken is zeer veel aan de willekeur der gebruikers overgelaten. Zelf hebben wij als regel die schrijfwijze gekozen, waaruit het duidelijkst de vreemde herkomst blijkt, terwijl
wij bij de uit het Grieks stammende woorden in het algemeen de
Latijnse schrijfwijze gevolgd hebben; b.v. cosmos in plaats van
kosmos. In enkele gevallen hebben wij echter van dezen regel
moeten afwijken, om een in ons land gebruikelijke schrijfwijze te
volgen. Hiervoor is o.a. onze gids geweest: K o e n e n - E n d ep ο 1 s, Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal.
Ten dienste van niet-klassiek-gevormde gebruikers van dit boek
is een bladzijde toegevoegd, waar het Griekse alphabet wordt besproken, met enkele toelichtingen over de uitspraak der Griekse
woorden. Verder zijn, voor het gemak van zulke gebruikers, ook de
Latijnse woorden van accenten voorzien, om een juiste uitspraak
te bevorderen. De accenten staan steeds op den klinker of tweeklank
van de lettergreep die den klemtoon heeft (bij een tweeklank steeds
op den tweeden klinker). Waar twee opeenvolgende klinkers afzonderlijk moeten worden uitgesproken, is gebruik gemaakt van
het trema-teken · ·.
Ten slotte leek het mij nuttig een bladzijde in te lassen met enkele
gegevens over Griekse en Latijnse telwoorden.
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6.
Naam

HET GRIEKSE
!

Klein

ί

Kapitaal

Transcriptie

s

ί

Α
Β

a
b
g of η 1 )

Alpha
Bèta 5)
Gamma
Delta
Epsilon
Zêta 5)
Ê t a δι
Thêta 5)
lota
Kappa
Labaa

κ
Χ

Mu

Α

Nu
Xi

ï
δ
ε
γ
'

•

ί

r

Omikron

ο

Pi

7"

Rho
Sigma
Tau
Upsilon
Phi
Chi
Psi
Omëga

ALPHABET

Γ
Δ

Ε
Ζ
Η
Θ
I

Κ
Λ
Μ
Ν
•Ü

ο
II

Ρ of Ρ
σ of ς 3 )
τ

Ρ of <Ρ

υ
9
Ζ
Ψ

Τ
φ

('·

jLA
Τ

χ

ψ
Ω

d
e
ζ
ê

th
i
k
1
m

1Ί
X
O
Ρ

r of rh 2)
s
t
V of u 4)
ph
ch
ps
6

Voor g, h, Λ- en ch wordt de γ weergegeven als n, in alle andere gevallen als g.
2
) Aan h e t begin v a n een woord schrijft men C P of p, in transcriptie rh.
3
) Aan het einde van een woord ς, in alle andere gevallen σ.
4
) In tweeklanken, en verder in enkele afzonderlijke gevallen, wordt de
υ als u weergegeven, in andere gevallen als y.
5
) De letter ê moet uitgesproken worden als ê in het Franse woord être.
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7.

Uitspraak van de Griekse woorden.

Om voor niet-klassiek-gevormden de uitspraak van de Griekse
woorden mogelijk te maken is bij ieder voorkomend Grieks woord
een transcriptie in Latijnse letters toegevoegd volgens het in bovenstaande tabel gegeven schema. Twee opeenvolgende klinkers
worden afzonderlijk uitgesproken (aangegeven door het tremateken "), behalve in de volgende gevallen, die als tweeklank gelden:
ou, αυ, ει, ευ, οι, ου; in transcriptie: ai, au, ei, eu, oi, ou, waarbij eu
en ou worden uitgesproken als de Nederlandse tweeklanken ui en oe.
Het leesteken e boven beginklinker of begintweeklank wordt
als h uitgesproken en in de transcriptie als h aangegeven.
Het leesteken ' boven beginklinker en begintweeklank wordt niet
uitgesproken en in de transcriptie dus niet aangegeven.
De lettergreep, die een klinker of tweeklank met een accent
( V of " ) bevat, heeft bij de uitspraak den klemtoon. In de transcriptie is de lettergreep die den klemtoon heeft steeds aangegeven door
het accentteken ' op den klinker (bij een tweeklank op den tweeden
klinker), behalve als in deze lettergreep reeds een klinker met het
accentteken Λ voorkomt.
Het leek mij niet noodzakelijk in de transcriptie de z.g. lengte der
klinkers in alle gevallen aan te geven. De lange e en ο (η en ω) zijn
steeds weergegeven als ê en ö; de lange α slechts in die gevallen als
d, waar dit voor de uitspraak van belang scheen; b.v. πας (pas)
moet uitgesproken worden als paas.
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8. Griekse en Latijnse telwoorden.
Daar in de natuur- en scheikunde bij het vormen van termen,
waarin getallen optreden, vaak gebruik wordt gemaakt van de
Griekse en Latijnse telwoorden, vermelden we hier de Griekse en
Latijnse hoofd- en rangtelwoorden, benevens de corresponderende
bijwoorden, en wel voor de getallen van één tot tien. Grotere getallen worden bij de vorming van woorden op dit gebied nauwelijks
gebruikt. Waar ze in de behandelde woorden voorkomen, worden
ze ter plaatse verklaard.

GRIEKSE TELWOORDEN
HOOFDTELWOORDEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

εις (heis)
δύο (dyo)
τρεις (treis)
τέτταρες (téttares)
πέντε (pénte)
(hex)
έπτά (hepta)
όκτά> (oktö)
έννέα (ennéa)
δέκα (déka)

RANGTELWOORDEN

BIJWOORDEN

πρώτος (prótos)
δεύτερος (deüteros)
τρίτος (tritos)
τέταρτος (tétartos)
πέμπτος (pémptos)
έκτος (héktos)
έβδομος (hébdomos)
ογδοος (ógdoös)
ένατος (énatos)
δέκατος (dékatos)

άπαξ (hapax)
δίς (dis)
τρις (tris)
τετράκις (tetrakis)
πεντάκις (pentakis)
έξάκις (hexakis)
έπτάκις (heptakis)
όκτάκις (oktakis)
ένάκις (enakis)
δεκάκις (dekakis)

LATIJNSE TELWOORDEN
HOOFDTELWOORDEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ünus
düo
tres
quattuor
quinque
sex
séptepi
ócto
nóvem
décem

RANGTELWOORDEN

primus = eerste
secündus = tweede
tértius = derde
quartus =- vierde
quintus == vijfde
séxtus — zesde
séptimus = zevende
octavus == achtste
nónus = negende
décimus = tiende

BIJWOORDEN

sémel = éénmaal
bis = tweemaal
ter = driemaal
quater = viermaal
quinquies = vijfmaal
séxies = zesmaal
sépties = zevenmaal
ócties = achtmaal
nóvies = negenmaal
décies == tienmaal

EERSTE AFDELING
V R E E M D E WOORDEN IN D E N A T U U R K U N D E

Α
Α - (== Gr. ά-; ά privans of ά privativum — lett. berovende α; voor
klinkers an- (Gr. άν-)). Geeft ontkenning aan; on-, niet-, zonder.
A b - (Lat.; praep. en eerste lid in samenstellingen; a- voor medeklinkers, ab~ voor klinkers, h en sommige medeklinkers, abs- alleen
voor c, q ent). Geeft scheiding of verwijdering aan; van, vandaan,
v a n . . . af, v a n . . . uit.
Aberratie (Lat. aberrdtio = afwijking, verstrooiing; aberrdre —
afdwalen, afwijken; < -> ab-, -f- errdre — dwalen). Schijnbare
verandering van de richting van invallende lichtstralen, als
gevolg van de beweging van den waarnemer; ontdekt in 1727
door B r a d l e y (1692—1762). Verder: afwijking in de beeldvorming bij lenzen of spiegels als gevolg van de bolvormigheid
van deze (sferische aberratie of askring), of van het gebruik van
niet-monochromatisch licht {chromatische aberratie).
Absoluut (Lat. absolütus = losgemaakt; absólvere = losmaken;
< —> ab-, -f- sólvere — losmaken). Op zichzelf beschouwd, zonder
betrekking tot iets anders, tot een referentiesysteem; zonder
vreemde bijmengsels; b.v. absolute beweging, plaats, tijd; absolute eenheden; absolute alkohol.
Absorberen (Lat. absorbére — inslikken, opslurpen; < -> ab-,
-f- sorbére — insluipen, verzwelgen). Een andere stof in zich opnemen, inzuigen, opslorpen; b.v. een gas in een vloeistof, licht.
Absorptie (Lat. absórfitio = het opslurpen; absórptus == part. perf.
v. absorbe're; -> absorberen). Proces waarbij een stof iets anders in
zich opneemt; b.v. absorptie van een gas in een vloeistof, lichtabsorptie. De absorberende stof wordt ook wel het absórbens
(Lat.; = part. praes. v. absorbére) genoemd; de geabsorbeerde
stof het absórptum (Lat.; = neutr. v. absórptus; zie boven);
datgene wat geabsorbeerd moet of kan worden het absorbéndum
(Lat.; = neutr. v. absorbéndus — gerundivum v. absorbére;
werkwoordsvorm met de genoemde betekenis).
Vr. w. in de N.
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Acceleratie {Lat. accelcrdtio = bespoediging; accelerdrc — bespoedigen, verhaasten; < -> ad- (3), -f celerdre -- bespoedigen,
verhaasten; céler — snel). Versnelling.
A c c o m m o d a t i e (Lat. accommoddtio —- het zich voegen naar;
accommoddre — iets aan zich aanpassen, naar iets schikken;
< —> ad- (2), -f commoddre --- behoorlijk inrichten; cómmodus
volgens de maat, passend, geschikt; < —> com-, -f- modus
maat). Aanpassing; spec. van het oog aan den afstand van het
object. Het bijbehorend werkwoord is accommoderen.
Accumulator (Lat.; = ophoper, opstapelaar; accumuldre = ophopen, opstapelen; < —> ad- (2), -f- cumuldre = ophopen;
cumulus ~ hoop). Toestel voor het ophopen van electriciteit ;
dikwijls afgekort tot accu.
A c h r o m a a t ( = Dui. Achromat;
achromatisch). Lens of lenzenstelsel die (dat) voor —chromatische —> aberratie, althans voor
één kleur, gecorrigeerd is; die (dat) een beeld geeft zonder gekleurde randen. Men gebruike liever den term: achromatische lens.
A c h r o m a s i e ( < - > « - , + Gr. χρώμα (chroma) = kleur). Opheffing
van chromatische aberratie, of van kleurschifting.
Achromatisch (Gr. άχρώματος (achrömatos) — ongekleurd;
<
α-, +
chromatisch (2)). Zonder kleuren, niet gekleurd,
niet-chromatisch, zonder chromatische aberratie.
Acidi- (Lat. acidus — zuur (achtig); acére = zuur zijn). Eerste lid
in samenstellingen, om een betrekking tot een zuur aan te geven ;
zuur-,
Acidimetrie ( < —> acidi-, + --> -metrie). Het bepalen van het gehalte aan zuur (langs maatanalytischen weg).
Aciditeit (-> acidi-). Zuurheidsgraad.
Acoustiek ( = Fr. acoustique\ Gr. άκουστικός (akoustikós) — het
horen betreffend; άκούειν (akoüein) = horen). 1. Wijze waarop
het geluid zich voortplant (acoustiek van een zaal); het bijbehorend adjectief is acoustisch. 2. Leer van het geluid en van toon
en klank; in deze betekenis gebruike men liever
acustica.
Actie (Lat. dctio = beweging, handeling, werkzaamheid; dgere =
in werking zetten, bewerken, handelen). 1. Werking (in het algemeen) ; 2. kracht (actie = reactie); 3. natuurkundige grootheid
met de dimensie: energie x tijd.
Actief (Lat. activus — werkzaam; > actie). Werkend, werkzaam;
b.v. actieve stoffen, radio-actief.
Actinisch (—> actino-). Op straling betrekking hebbend, stralings-;
b.v. actinisch rendement.
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Actino- (Gr. άκτίς, gen. -ινος (aktis, -inos) = straal, schittering).
Eerste lid in samenstellingen, om enig verband met straling aan
te geven.
Actino-electricitèit ( <
actino-, Η—> electriciteit). Electrische
verschijnselen optredend bij sommige kristallen na bestraling;
ontdekt in 1881 door Η a n k e l (1814—1899).
Actinometer ( < -> actino-, +
-meter). Instrument voor het
meten van stralingsintensiteiten. De eerste actinometer werd in
1834 geconstrueerd door J o h n H e r s c h e l (1792—1871)
voor het meten van de warmtestraling van de zon.
Actinometrie ( < -^ actino-, —-> -metrie). Het meten van lichtintensiteiten.
Actio in distans (Lat.; dctio — werking; -> actie; in = in, op;
distans — part. praes. v. distdre = gescheiden zijn, verwijderd
zijn; < -> dis-, + stdré — staan; lett. werking op iets dat van
het eerste gescheiden is, op een afstand staat). Werking op afstand.
Activiteit ( = Fr. activité — werking, werkzaamheid; Lat. actio —
handeling, werking; -> actie. Lat. activitas betekent: het vermogen
om te werken, in tegenstelling tot passivitas = het vermogen om
iets te ondergaan). Werking, werkzaamheid; b.v. activiteit van
stoffen, radio-activiteit.
Acustica (Gr. ακουστικός (akoustikós) = het gehoor betreffend;
άκούειν (akoüein) — horen). Leer van het geluid. Het woord is
gevormd naar analogie van -> mechanica, -> physica, etc.
A d - (Lat.; praep. en eerste lid in samenstellingen; de d wordt vaak
geassimileerd aan den er op volgenden medeklinker, soms ook
weggelaten; b.v. adsp. wordt asp.). 1. Geeft de richting van beweging aan naar iets toe, tot, n a a r . . . toe; 2. bij, aan; 3. zonder
duideUjke betekenis.
Adaptatie (Lat. adaptdtio = aanpassing; adaptér e = aanpassen;
< —> ad- (2), + aptdre = aanpassen, in den juisten stand zetten;
dptus — passend, geschikt). Aanpassing (van de gevoeligheid
van het oog aan de helderheid van het gezichtsveld). Het bijbehorend werkwoord is adapteren.
Adhaesie (Lat. adhaésio = het aanhangen, aantrekking; adhaerére
= aan iets hangen, aankleven; <
ad- (2), + haerére = vastgehecht zijn). Aanhechting, aankleving van twee lichamen.
Adiabatisch (Gr. άδιάβατος (adiabatos) = niet over te trekken,
niet d o o r . . . heen te trekken; < - > « - , +
dia- (1), + βαίνειν
(bainein) = gaan). Ondoorlaatbaar. Een toestandsverandering
heet adiabatisch, als aan het betrokken systeem geen warmte
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wordt toegevoerd of onttrokken (het is als het ware met ondoorlaatbare wanden omgeven). Het begrip adiabaat is afkomstig
van v o n Ö t t i n g e n (1836—1905).
Adiathermaan ( < -> α-, Η—> diathermaan). Warmtestraling niet
doorlatend.
Adsorberen ( < -> ad- (2), + Lat. sorbére — opslurpen, in zich
opnemen; gevormd naar analogie van
absorberen; een werkwoord adsorbére is in het Latijn onbekend). Een andere stof opnemen en vasthouden; speciaal een gas aan de oppervlakte van
vaste lichamen.
Adsorptie (gevormd naar analogie van —> absorptie; •-> adsorberen).
Proces waarbij een (vaste) stof een andere stof (meestal een gas)
aan haar oppervlakte vasthoudt. De adsorberende stof wordt ook
wel het adsórbens genoemd; de geadsorbeerde stof het adsórpium\ datgene wat geadsorbeerd moet of kan worden het adsorbéndum. Voor de vorming van deze woorden zie men bij absorptie.
Aequi- (Lat.; — gelijk-; ae'quus — gelijk). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis: gelijk-,
Aequidistant (Lat. aequidistans — even ver verwijderd, parallel;
< -> aéqui-, + distare = verwijderd zijn, op een afstand staan;
< -> dis-, -f stdre = staan). Op gelijken afstand staand of
blijvend.
Aequilibrium (Lat.; = evenwicht; aequilibris = in evenwicht,
horizontaal; < -> aéqui-, + libra — weegschaal). De term evenwicht is afkomstig van S t e ν i η (1548—1620).
Aequipartitie ( < -> aéqui-, Η—> partitie — deling). Gelijke verdeling (van de gemiddelde kinetische energie over de verschillende
vrijheidsgraden).
Aequivalent ( < -> aéqui-, Η—> -valent — -waardig). Gelijkwaardig; b.v. chemisch aequivalent.
Aëro- (Gr. άήρ, gen. άέρος (aêr, aéros) = lucht). Eerste lid in samenstellingen om een verband met de atmosferische lucht, of in het
algemeen met gassen, aan te geven; b.v. aërodynamica (-> dynamica), aërostatica (-> statica), etc.
Aether (Lat.; = Gr. αίθήρ (aithêr) = ijle lucht boven de atmosfeer).
Hypothetisch medium dat tussen de ponderabele lichamen aanwezig is en (volgens de opvatting van L ο r e n t ζ (1853—1928))
ook de kleinste deeltjes doordringt. Een dergelijk ijl medium heeft
vanaf de oudste tijden in de cosmologieën een rol gespeeld. In de
physica werd zulk een medium ingevoerd door H u y g e n s
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(1629-1695), die het nodig had in zijn golftheorie voor de lichtvoortplanting.
Affiniteit (Lat. affinitas — verwantschap; affinis ~ aangrenzend,
verwant; < -> ad- (2), + finis — grens). Neiging om een verbinding aan te gaan. Daar deze neiging juist optreedt bij niet-verwante elementen, is deze benaming niet erg gelukkig.
Agglutinatie ( < —> ad- (2), + Lat. gluten, gen. glütinis — lijm).
Klontervorming.
Aggregaat ( = Lat. aggregdtum = het samengevoegde; neutr. v.
aggregdtus — part. perf. v. aggregdre = tot een kudde verenigen;
samenvoegen; aggregdri = zich samenvoegen; < —> ad- (2), -fgrex, gen. gre'gis = kudde). 1. Groepering (van atomen); 2. een geheel, uit zelfstandige onderdelen samengesteld; b.v. heliumaggregaat.
Aggregatie (-> aggregaat). Het zich samenvoegen (van moleculen
en atomen). Aggregatietoestand = toestand waarin een stof kan
voorkomen (vast, vloeibaar, gasvormig), tengevolge van een
bepaalde groepering van de samenstellende deeltjes.
Agone ( < -> a-, -f- Gr. γωνία (gonia) = hoek; lett. zonder hoek
(-afwijking)). Lijn, getrokken over plaatsen waar de magnetische
declinatie nul is.
Akoustiek —> Acoustiek.
Alchemie, alchimie (— Ar. al-ktmiya; < al = lidwoord, -f
kimiya\
chemie). Sinds het ontstaan van de wetenschappelijke
chemie bedoelt men met alchimie de scheikundige pogingen van
de vroegere eeuwen, en in het bijzonder de proeven die betrekking
hebben op het veranderen van metalen en spec. op het maken
van goud.
Alhidade ( = Ar. al- 'idada; < al ~ lidwoord, + 'idada — beweegbare lineaal in een astrolabium). Om een as draaibare lineaal
in een meetinstrument.
Aliphatisch (Gr. αλειφαρ, gen. -φατος (aleiphar, -phatos) = vet,
olie). Vetachtig.
Alkali- (— Ar. al-kily; < al — lidwoord, ~f kily of kaly — as
(van bepaalde planten)). Stof verkregen uit de as van planten,
b.v. soda of potas. Vandaar werd de naam alkaliën gegeven aan
stoffen die in hun eigenschappen op soda of potas gelijken, dus
aan basische stoffen. Alkali- wordt nu gebruikt als eerste lid in
samenstellingen om een verband met een base aan te geven.
Alkali-metalen zijn die éénwaardige metalen, waarvan de hydroxyden sterke basen zijn.
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Alkalimetrie ( < —> alkali-, +
-metrie). Bepaling van het gvhalte aan een base.
Alkalisch (-> alkali-). Synoniem voor
basisch.
Alkaliteit (-> alkali-). Maat voor het alkalisch karakter van een
stof; spec. van een vloeistof.
Alliage (Fr.; — legering; Fr. allier — verenigen; Lat. alligdre
aan iets binden; <
ad- (2), + Hgdre ~ binden, verenigen).
Metaalmengsel, legering.
Allo- ( = Gr. άλλο- (allo-); άλλος (allos) = ander). Eerste lid in
samenstellingen met de betekenis: ander- of anders-,
Allotropie (Gr. άλλοτροπία (allotropia) = verandering; < • > allo-,
> -tropie). Het voorkomen van stoffen in meer dan één (kristal-)
vorm.
Alpha- (— Gr. άλφα (alpha) — naam van de eerste letter ά (— α)
van het Griekse alphabet). Eerste lid in samenstellingen, ter
onderscheiding; b.v. alpha- of α-stralen, ter onderscheiding van
bèta- (β-) en gamma- (γ-) stralen; verder ook bij namen van chemische verbindingen.
A m a l g a a m ( = M.E. Lat. amalgama (bij alchimisten); waarschijnlijk via het Arabisch ontstaan uit Ar. al — lidwoord, + Gr.
μάλαγμα (malagma) = weekmakend pleister). Legering van
kwik met een ander metaal.
A m a n u é n s i s (Lat.;
schrijver, secretaris; < α (geeft betrekking
aan), -f- mdnus
hand, + achtervoegsel -ensis; een andere
Latijnse vorm is: α mdnu sérvus (of libértus) ~ lett. dienaar (of
vrijgelatene) dien men bij de hand heeft). Helper, spec in physisch
of chemisch laboratorium.
Ametroop ( < Gr. άμετρος (ametros) — zonder juiste verhouding,
-τ- ώψ, gen. ώπός (öps, öpós) = oog; άμετρος <
α-, + μέτρον
(métron) ~ maat). Ametroop heet een oog, als het ten aanzien
van zijn sterkte te kort of te lang is. De naam werd gegeven door
D o n d e r s (1818—1889).
Amorf (Gr. άμορφος (amorphos) = zonder vorm; <
a-, -f Gr.
μορφή (morphê) =- vorm). Niet-kristallijn.
Ampère. Practische eenheid van electrische stroomsterkte. Zij
werd genoemd naar A m p è r e (1775—1836), die omstreeks
1820 voor het eerst regels opstelde voor de wisselwerking tussen
electrische stromen en magneetvelden, en tussen electrische
stromen onderling.
Amphoteer (Gr. άμφότερος (amphóteros) — beide; άμφω (amphö)
— beide). Met tegengestelde eigenschappen; spec. met zure en
basische eigenschappen; tweeslachtig.
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A m p l i t u d e (Lat. amplitudo = wijdte; dmplus = wijd). Grootte
van de uitwijking uit een e ven wichtsstand; trillingswijdte.
A n a - ( = Gr. άνα- (ana-) = omhoog, op; voor klinkers an-). Eerste
lid in samenstellingen met de betekenissen: 1. naar boven; 2. over
iets verspreid, of zonder duidelijke betekenis.
Analysator (—> analyse). Toestel dat dient voor de een of andere
analyse; spec. deel van een polarisatietoestel, waarmede men
onderzoekt in welk vlak de lichttrillingen plaats hebben.
Analyse (Gr. άνάλυσις (analysis) = het losmaken; αναλύει,ν (analyein)
= losmaken, losrafelen, ontbinden; < -> ana- (2),
λύε tv (lyein)
= losmaken). Ontleding, ontbinding, onderzoek naar de samenstelling van een chemische verbinding. Het bijbehorend
werkwoord is analyseren — een analyse uitvoeren.
Analytisch (Gr. αναλυτικός (analytikós) = oplossend; -> analyse).
Adjectief bij analyse.
A n a s t i g m a a t ( = Dui. Anastigmat; <->«-,-]—>·
astigmatisme).
Lens of lenzenstelsel waarbij de fout van het astigmatisme is
opgeheven. Men gebruike liever anastigmatische lens.
A n e m o - (Gr. άνεμος (anemos) = wind, het waaien). Eerste lid in
samenstellingen om een verband met wind aan te geven; b.v.
anemograaf (-» -graaf), anemometer (-> -meter).
Aneroïde ( < - > « - , + Gr. νηρός (nêrós) = vochtig, -j—^ -ide; lett.
niet vochtig, zonder vloeistof). Aneroïde barometer — barometer
zonder vloeistof. De eerste aneroïde barometer werd in 1844 door
V i d i geconstrueerd.
Angulair (— Fr. angulaire-, Lat. anguldris = hoekig; dngulus —
hoek). Op een hoek betrekking hebbend; hoek-, of -hoekig; b.v.
angulaire vergroting = hoekvergroting.
Anion (Gr. άνίον (anion) = neutr. ν. άνίων (aniön) = part. praes. v.
άνιέναι (aniénai) = naar boven gaan; < -> ana- (1), + ιέναί,
(iénai) = gaan). Het negatief geladen -> ion dat naar de -> anode
gaat. De naam is afkomstig van F a r a d a y (1791—1867).
Anisotroop ( < -> α-, Η—^ isotroop). Niet-isotroop; wordt gezegd
van lichamen die in verschillende richtingen verschillende eigenschappen hebben.
Annihilatie (— Lat. annihildtio\ annihildre — vernietigen; lett.
tot niets brengen; <
ad- (1), + nihil = niets). A'ernietiging;
b.v. van electronen.
Anode (Gr. άνοδος (anodos) = opgang; <
ana- (1), + όδός
(hodós) = weg). Positieve electrode van een element, waar de
stroom omhoog komt. De termen anode en
kathode zijn af-
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komstig van F a r a d a y (1791—1867). Hij plaatste in gedachten zijn electrolytisch toestel parallel aan het vlak van den
aequator der aarde op zulk een wijze dat de stroom in dezelfde
richting liep als de stroom die rondom den aequator zou moeten
lopen om het magneetveld der aarde te doen ontstaan. De stroom
moest daartoe van het Oosten naar het Westen lopen, met de zon
mee, dus van de plaats van opgang (Gr. άνοδος (anodos)) van de
zon naar de plaats van ondergang (Gr. κά&οδος (kathodos) = weg
omlaag); dus in het toestel van anode naar kathode.
Anomaal (Lat. anómalus — Gr. άνώμαλος (anómalos) = oneffen,
ongelijk, van den gewonen regel afwijkend; < -> a-, + Gr.
ομαλός (homalós) = effen, regelmatig). Onregelmatig, afwijkend.
Anomalie (Lat. anomdlia — Gr. άνωμαλία (anömalia) — oneffenheid, ongelijkvormigheid, afwijking van den regel;
anomaal).
Onregelmatigheid, afwijking.
Anorganisch ( < -> a-, 4organisch). Oorspronkelijk gebruikt
van stoffen die niet door levende organismen werden geproduceerd; later van verbindingen die geen koolstof bevatten.
Anormaal (M.E. Lat. anormdlis = niet volgens den regel; <
a-,
+ normdlis
volgens den winkelhaak gemaakt; nórma — winkelhaak, regel). Onregelmatig.
Anorthisch ( <
a-, + Gr. όρθ-ός (orthós) = recht, juist). Wat
niet is zoals het behoort. Het wordt gebruikt voor kristallen die
noch assen, noch vlakken van symmetrie hebben.
Antenne (Fr.; = spriet (van een zeil), voelspriet, voelhoren; Lat.
antenna = ra; < —> ana- (1), + Lat. téndere = spannen). Na de
uitvinding van de radiotelegrafie werd dit woord gekozen voor
de zend- en ontvangdraden.
Anti- ( = Gr. άντι- (anti) = tegenover, in de plaats van). Eerste
lid in samenstellingen voor het aangeven van een tegenstelling,
tegenoverstelling; b.v. antikathode, antineutrino, anti symmetrisch.
Aperiodiek, aperiodisch ( <
a-, + -> periodiek). Niet-periodiek, zonder periode. Aperiodisch noemt men een galvanometer die
zich zonder heen en weer slingeren in den juisten stand instelt.
Apertuur (Lat. apertüra = opening; aperire = openen). Openingshoek α van een lichtkegel bij optische instrumenten. De getalwaarde «sin-|-a werd door A b b e (1840—1905) de -> numerieke
apertuur genoemd.
Aplanaat ( = Dui. A-planat; Gr. άπλάνητος (aplanêtos) = niet
ronddwalend, bestendig; < -> a-, -f- Gr. πλάνητος (planêtós) =
ronddwalend; -λανασ&αι (planasthai) = ronddwalen). Lens of
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lenzenstelsel die (dat) alle punten van een voorwerp scherp afbeeldt, dus geen vertekening geeft; waarbij dus ->• sferische
aberratie en
coma zijn opgeheven. Men gebruike liever den
term: aplanatische lens.
Apo- ( = Gr. άπο- (apo); geeft meestal een verwijdering aan; weg-,
uit-, ont-). Eerste lid in samenstellingen met de genoemde betekenissen; soms zonder duidelijke betekenis.
Apochromaat ( = Dui. Apochromat; < ->· apo-, -f Gr. χρώμα, gen.
-ατος (chroma, -atos) — kleur). Lens of lenzenstelsel die (dat)
voor drie kleuren gecorrigeerd is. De naam is afkomstig van
A b b e (1840—1905). Men gebruike liever den term: apochromatische lens.
Apostilb ( < —> apo-, -j—> stilb). Eenheid van h e l d e r h e i d } 1 0
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stilb), die in Duitsland wordt gebruikt, maar door de C.I.E. is
verworpen.
Apparaat (Lat. apparótus —- uitrusting, werktuig; appardre =
uitrusten, gereed maken; < -> ad- (3), + parare = bereiden,
klaar maken). Toestel.
Areometer, araeometer (<; Gr. άροαός (araiós) = dun, -\—>
-meter). Instrument voor het meten van het S.G. van vloeistoffen;
waarschijnlijk zo genoemd naar den uiterlijken vorm (dunne
glazen buis).
A r o m a t i s c h (Lat. aromaticus — Gr. αρωματικός (arömatikós) =
uit specerijen bestaande; άρωμα (aroma) = specerij, welriekend
kruid). Aromatische stoffen zijn die chemische stoffen waarin
benzeenringen voorkomen. De naam is te danken aan den geur
die vele van deze stoffen verspreiden.
Aspirator (Lat. aspirdre — aanwaaien, toewaaien; <
ad- (1), -f
spirdre = blazen, waaien). Inrichting voor het inblazen van lucht
door een toestel.
Assimilatie (Lat. assimildre = gelijk maken; < --> ad- (2), +
simildre — gelijk maken; similis ~ gelijk). Gelijk maken; stoffen
opnemen door ze gelijk te maken aan de bouwstoffen van de eigen
substantie.
Astatisch (Gr. άστατος (astatos) = onstandvastig, onbestendig;
< —> a~, -j- στατός (statos) = stilstaand; ίστάναι (histanai) =
doen stilstaan). Zonder voorkeursrichting. Een astatisch stelsel
van magneetnaalden werd voor het eerst gebruikt door Α mp è r e (1775—1836).
Astigmatisme ( <
a-, -f Gr. στίγμα, gen. -ματος (stigma, -matos)
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— steek, prik; στίζειν (stlzein) = steken). Niet-puntvormigheid;
fout van een lens of van een oog, die hierin bestaat dat het beeld
van een puntvormige lichtbron niet een lichtpunt, maar een
lichtlijntje of licht vlekje is.
A t h e r m a a n ( = Fr. athermane-, < —> a-, -f Gr. θ-έρμη (thérmê) =
hitte of θερμός (thermós) = warm, heet; gevormd naar analogie
van
diathermaan). Warmtestraling niet doorlatend.
A t m i d o m e t e r ( < Gr. άτμίς, gen. -μίδος (atmis, -midos) = damp,
-j- —> -meter). Instrument voor het bepalen van de verdamping.
A t m o l y s e ( < Gr. άτμός (atmós) = damp, - j — - l y s e = scheiding).
Het scheiden van de samenstellende delen van een gasmengsel
door diffusie. Deze methode werd ingevoerd door Th. G r a h a m
(1805—1869).
A t m o s f e e r ( < Gr. ατμός (atmós) — damp, -j- -> sfeer — bol; lett.
dampbol). Bolvormig omhulsel van gas rondom den aardbol of
rondom een ander hemellichaam.
A t o o m (Gr. άτομος (atomos) = ondeelbaar; <
α-, + τέμνεw
(témnein) ^ snijden, delen; άτομον (atomon) = als subst. gebruikt neutr. ν. άτομος = het ondeelbare; ondeelbaar lichaam,
atoom; dezelfde betekenis heeft ook άτομος gekregen). Begrip
en woord in deze betekenis werden ingevoerd door de Griekse
wijsgeren L e u c i p p u s en D e m o c r i t u s in de 5e eeuw
vóór Chr. Volgens hen was de stof opgebouwd uit kleinste deeltjes,
die zelf als ondeelbaar werden beschouwd.
Attractie (Lat. attrdctio = samentrekking; attrdhere --= aantrekken;
< —> ad- (1), + trdhere ~ trekken). Aantrekking.
A u d i o m e t e r ( < Lat. audire, —> -meter). Toestel voor het onderzoek van de gehoorscherpte van het menselijk oor.
Audion ( < Lat. audire — horen, Η—> -on). Electronenbuis, als
detector gebruikt in een radiotoestel (waardoor de aankomende
golven hoorbaar worden gemaakt).
Auto- (Lat.; = Gr. αύτο- (auto-) = zelf, van zelf, uit zichzelf;
αύτός (autós) = zelf, in eigen persoon). Eerste lid in samenstellingen met de genoemde betekenissen; b.v. autocollimatie (--> colLimatié).
Autoclaaf ( < —> auto-, + Lat. cldvis = sleutel; claüdere ~ sluiten;
lett. ding dat zichzelf afsluit). Toestel waarmee men een (chemisch) proces onder druk kan laten verlopen; spec. toestel voor
het steriliseren onder druk.
Autogeen ( < - auto-, -i—> -geen (1)). Zelf (zonder hulpmiddel)
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tot het bestaan komend; b.v. autogeen lassen = zonder lasmiddel
lassen, alleen door de hitte die bij dit proces ontstaat.
Autokatalyse ( < -> auto-, -j—> katalyse), Katalytische werking
door stoffen die zelf tot de reactieproducten behoren.
Autolyse ( < -> auto-, -j—> -lyse = -ontleding). Zelfontleding, het
uiteenvallen van verbindingen, b.v. van dode weefsels, door de
werking van eigen fermenten.
Automaat, automatisch (Lat. autómatus = Gr. αυτόματος (autómatos) = door eigen wil geleid, zich zelf bewegend; <
auto-·, het tweede deel hangt samen met Gr. μένος (ménos) —
geestkracht, energie). Zichzelf bewegend (toestel), werkend zonder
extra-hulp van buiten.
A u x o c h r o o m ( < Gr. αυξειν (auxein) = doen groeien, + Gr.
χρώμα (chroma) = kleur). Auxochroom noemt men een atoomgroep die de kleurintensiteit van een scheikundige verbinding
doet toenemen.
Axiaal (— Fr. axial; Lat. dxis = as). Ten aanzien v a n de as, in de
richting van de as, as-.
Β
Balans ( = Fr. balance; Lat. bilanx, gen. -dncis = lett. dubbele
weegschaal; < -> bi-, -f- lanx, gen. Idncis = schaal, weegschaal;
of Gr. βαλάντιον (balantion) = geldbuidel, goudzak; toestel voor
het wegen van goud). Twee-armige weegschaal.
Ballistica, ballistiek ( = Fr. ballistique; Lat. ballista = schietwerktuig, pijl; Gr. βάλλειν (ballein) = werpen, schieten, treffen).
Leer van de kogelbaan; leer van het schieten. Het woord ballistica,
gevormd naar analogie van physica, mechanica, etc. verdient de
voorkeur boven ballistiek.
Ballistisch (-> ballistica). Adjectief bij ballistica. Ballistische galvanometer is een galvanometer die een hoeveelheid electriciteit
meet die er door heen gevoerd (geschoten) wordt.
Bar (~> baro-). Eenheid van druk.
Baro- (Gr. βάρος (baros) = zwaarte, gewicht). Eerste lid in samenstellingen om een verband met zwaarte of luchtdruk aan te geven.
Barograaf ( < —> baro-, + —> -graaf). Toestel voor het optekenen
van den luchtdruk.
Barometer ( <
baro-, -}—> -meter). Toestel voor het meten van
den luchtdruk. De naam komt in gebruik sinds het in 1676 verschenen werk „Essai sur la nature de Fair" van M a r i . o t t e
(1620—1684).
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Baroscoop ( < -> bar ο-, -f —> -scoop). Toestel voor het waarnemen
van den luchtdruk. De naam werd in 1669 gegeven door S i n c l a i r (f 1696) in de plaats van de tot dan toe gebruikelijke
namen „weerglas" of „buis van T o r r i c e l l i " .
Barye (Gr. βαρύς (barys) = zwaar). Eenheid van druk; vastgesteld
in 1879.
Barytron ( < Gr. βαρύς (barys) = zwaar, -f -> -tron (1); lett. zwaar
deeltje). Voorgestelde naam voor een „zwaar electron";-> meson.
Base (Lat. basis = Gr. βάσις (basis) = voetstuk, fundament).
Fundament voor de vorming van een zout; chemische stof die
met een zuur of oxyde een zout kan vormen. Het bijbehorend
adjectief is basisch.
Basiciteit (—> base). Maat voor het basisch karakter van een stof
(ook van een vaste stof); -> alkaliteit.
Batterij (Fr. batterie = oorspr. vechtpartij; later in veel verschillende betekenissen gebruikt; Fr. battre -- vechten). Tot een geheel
verenigd stel van condensatoren of electrische elementen.
B a u m é . In graden Baumé wordt de sterkte van sommige zuren, als
zwavelzuur, zoutzuur, aangegeven. Deze benaming is te danken
aan het gebruik van den —> areometer van B a u m é (1728—
1804).
Bell. Eenheid voor het meten van de sterkteverhouding of het
luidheidsverschil van geluiden. Ze werd genoemd naar G r a h a m B e l l (1847—1922), professor in de physiologie van de
spraakorganen en uitvinder van de telefoon.
B è t a - ( = Gr. βήτα (bèta) — naam van de tweede letter (— b) van
het Griekse alphabet). Eerste lid in samenstellingen ter onderscheiding; b.v. bèta- of β-stralen, ter onderscheiding van alpha(a-) en gamma- (γ-) stralen; verder ook bij namen van chemische
verbindingen.
Bêtatron ( <
bèta, -}—-tron
(2)). Inductie versneller; toestel
voor het verkrijgen van snelle electronen.
B i - (Lat.; — bis — tweemaal). Eerste lid in samenstellingen met de
betekenis: tweemaal, dubbel.
Biaxiaal ( <
bi-, Η—> axiaal). Tweeassig (van kristallen).
B i m i c r o n ( < -> bi-, + -> micron). Lengte-eenheid ( = 10~s
micron), voorgesteld door G i o r g i .
Binair ( = Fr. binaire; Lat. bindrius = twee bevattend; bini —
telkens twee, dubbel; bis — tweemaal). Uit twee componenten
bestaande, zich in twee delen splitsend; b.v. binair mengsel,
binaire electrolvten.
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B i n o m i u m (Lat.; <
bi-, + Lat. nomen == naam, term (in wiskunde); nómen is hier de vertaling van Gr. ονομα (ónoma), dat
naam en (in wiskunde) term betekent). Tweeterm; vorm uit twee
termen bestaand; b.v. dilatatiebinomium.
Bioscoop ( < Gr. βίος (bios) — leven, - | — - s c o o p ) . Toestel voor
het projecteren van bewegende (levende) beelden.
Bipartitie ( < -> bi-, -j—> partitie = deling). Tweedeling; b.v.
splitsing van zware atoomkernen in twee delen.
Biprisma ( <
bi-, -j—> prisma). Samenstel van twee prisma's;
b.v. biprisma van F r e s η e 1 (1788—1827).
Bivalent ( < -> bi-, -j—> -valent = waardig). Tweewaardig.
Bivariant ( < -> bi-, -j—> -variant). Op twee wijzen veranderlijk,
met twee graden van vrijheid.
Bobine (Fr.; etymologie onbekend). Spoel; inductieklos.
Bolometer ( < Gr. βόλος of βολή (bólos, bolê) = worp, βολή ήλιου
(bolê hêliou) = worp van de zon, zonnestraal, + -> -meter).
Instrument om warmtestraling te meten uit de weerstandsverandering van een metaaldraadje. Het eerste instrument van dezen
aard werd in 1880 geconstrueerd door L a n g 1 e y (1834—1906),
die het ook den naam gaf.
Boussole (Fr.; Ital. bussola — Μ. E. Lat. buxula — doosje). Doosje met een vrij opgehangen magneetnaald en voorzien van een
verdeelde cirkel voor het aflezen van hoeken; kompas. —> sinusboussole en -> tangentenboussole.
Brachy- (Gr. βραχύς (brachys) = kort). Brachy-as — korte as (bij
kristallen).
Brachymetroop ( <
brachy-, -f- Gr. μέτρον (métron) — maat,
-f- Gr. ώψ, gen. ώπός (öps, öpós) = oog, gezicht). Brachymetroop
wordt een oog genoemd waarvan de lengteas te kort is in verhouding tot het brekend vermogen. De naam is afkomstig van
D o n d e r s (1818—1889).
Buffer (Eng.; = stootkussen; to buff = stoten; buff = slag). In
scheikunde: stof die dient om de concentratie van waterstofionen
in een vloeistof op een bepaalde waarde te houden.
Buret (Fr. burette — flesje; dem. v. bure of buire — aarden waterkruik; buire = drinken). Lange verdeelde glazen buis van onder
van een kraan voorzien, gebruikt bij de chemische analyse.
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Calibreren ( = Fr. calibrer; Fr. calibre — Ital. calibro — kaliber,
soort, gehalte; de verdere etymologie is onbekend). Het kaliber
bepalen van iets; een maatverdeling aanbrengen, of vergelijken
met een standaardmaat. Deze bewerking heet calibratie.
Calori- (Lat. cdlor, gen. calóris — warmte). Eerste lid in samenstellingen om een verband met warmte aan te geven; warmte-.
Calorie (—> calori-). Eenheid van hoeveelheid warmte. De naam
voor deze eenheid werd in 1858 voorgesteld door H i r n (1815—
1890), maar komt reeds in 1852 voor in een publicatie van
F a v r e (1813—1886) en S i l b e r m a n n .
Calorimeter ( < —> calori-,
> -meter). Toestel voor het meten
van een hoeveelheid warmte.
Camera lucida (Lat.; cdmera — vertrek, kamer; liicida = fem. v.
liicidus --=-- helder, schitterend, duidelijk). Toestel waarmee men
een voorwerp op een wit vlak kan projecteren, zodat het beeld
kan worden nagetekend. Waarschijnlijk is de ontdekking te
danken aan Κ e ρ 1 e r (1571—1630).
Camera obscura (Lat.; cdmera — vertrek, kamer; obsciira — fern.
v. obscurus — donker). Lett. donkere kamer. Kastje met zwarte
binnenwanden en een opening, waardoor lichtstralen naar binnen
kunnen vallen, die op den tegenoverliggenden wand een beeld
geven. Dit toestel werd uitgevonden door R o g e r
Bacon
(1214—1294).
Capaciteit (Lat. capdcitas — ruimte, omvang; cdpax, gen. capdcis
— veel kunnende bevatten, ruim; cdpere = nemen, bevatten).
Alg. grootheid die aangeeft wat een lichaam op de een of andere
wijze kan bevatten; b.v. capaciteit van een -> condensator. Men
gebruike niet het woord capaciteit in de betekenis van vermogen
(van een machine).
Capillair ( = Fr. capillaire; Lat. capilldris — als een haar, haarfijn;
capüliis = haar). 1. Subst.: zeer dun buisje. 2. Adj.: zeer dun, als
een haar.
Capillariteit (-» capillair). Geheel van verschijnselen die zich voordoen bij capillaire buisjes of zeer fijne kanaaltjes.
Cardanisch, Cardanus. Cardanusring is een door C a r d a n u s
of C a r d a n o (1501—1576) geconstrueerd toestel, bestaande
uit twee draaibare ringen, dat dient om een kompas of andere
instrumenten in denzelfden stand te houden. Men spreekt ook
van cardanische ophanging.
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Cascade (Fr.; Ital. cascdta — waterval, sprong; cascdre — vallen).
Trapsgewijze daling of opklimming; b.v. cascade-methode.
Cassette (Fr.; = Ital. cassétta — doosje, kastje; dem. v. cdssa —
kist, kast). Andere naam voor
chassis.
Cata—> Kata-.
Gatacaustica -> Caustica.
Gaustica (Lat.; Gr. καυστικός (kaustikós) = brandbaar; κάειν
(kaein) — branden). Brandlijn bij holle spiegels of lenzen; eig.
omhullende van de teruggekaatste of gebroken lichtstralen als
een evenwijdige bundel op spiegel of lens valt. In het eerste geval
spreekt men ook van catacaustica (cata- = Gr. κατά (kata) =
neer-, tegen); in het tweede geval van diacaustica (dia- — Gr. διά
(dia) — d o o r . . . heen).
Celsius. Graden Celsius heten de eenheden op een thermometer,
waarbij naar het voorbeeld van C e l s i u s (1701—1744) in 1742
het temperatuurgebied tussen ijspunt en kookpunt van water in
100 delen is verdeeld.
Centi- (Lat. cénti- = honderd-, honderdvoudig; céntum = honderd)
Eerste lid in samenstellingen met namen van eenheden ter aanduiding van honderdste delen van deze eenheden; b.v. centimeter.
Lat. centimeter betekent: honderd metra (= versmaten) bevattend.
Centraal (Lat. centrdlis = zich in het midden bevindend; —> centrum). Adjectief dat een betrekking tot een middelpunt of een
vast punt aangeeft; b.v. centrale krachten.
Centri- (-> centrum). Eerste lid in samenstellingen om een verband
met een middelpunt of ander vast punt aan te geven.
Centrifugaal ( <
centri-, + Lat. fïigere = vluchten). Het middelpunt ontvluchtend, middelpuntvliedend.
Centrifuge (-> centrifugaal). Toestel waarin van centrifugale
krachten wordt gebruik gemaakt om stoffen in hun verschillende
bestanddelen te splitsen naar hun dichtheid.
Centripetaal ( < —> centri-, + Lat. pétere — zoeken, streven naar).
Naar het middelpunt strevend, middelpuntzoekend. De naam
vis centripeta (Lat. vis = kracht) werd ingevoerd door N e w t o n
(1642—1727). Toch kan men dezen term beter vertalen door
centrale kracht.
Centrum (Lat.; = Gr. κέντρον (kéntron)). Middelpunt, vast punt.
Hiervan afgeleid het adjectief centrisch.
Chalcogeen ( < Lat. calx, gen. cdlcis = steen, kalksteen, -)—>
-geen (2); Gr. χάλιξ, gen. -ικος (chalix, -ikos) = grint, kalksteen).
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Kalkvormer. Naam van de elementen der zesde groep van het
periodiek systeem. Ze worden zo genoemd omdat de zuurstof,
het eerste element van deze groep, de kalk (CaO) vormt.
Chassis ( = Fr. chassis; Lat. cdpsa — vat). Goed afsluitende doos;
spec. in de photographie, voor de gevoelige plaat.
Chemicus ( - chemie) gevormd naar analogie van -> physicus;
plur. chemici). Scheikundige.
Chemie (M.E. Lat. chimia = Gr. χημεία (chêmeia)). De af leidingen oorspronkelijke betekenis van het woord is niet zeker. Het
Griekse χημεία betekent: het werken met goud of zilver, de kunst
van het maken van stoffen die gelijkenis hebben met goud; ook
het werken met het chêmi, d.i. het zwarte preparaat. Dit woord
chêmi betekent ook de Egyptische of geheime wetenschap, want
chêmi is de Egyptische naam voor Egypte, als het „zwarte l a n d "
ten opzichte van de „rode woestijn" (Eg. kmt — het zwarte land).
Ons woord chemie wordt (via —> alchemie) ook wel in verband gebracht met het Arabische al-kimiyci, dat een vloeibaar middel
aanduidt om metalen te veranderen. Dit woord wordt, evenals
de wetenschap zelf, via het Syrisch, teruggebracht tot Gr. χυμεία
(chumeia), de Griekse naam voor deze wetenschap.
Chemosorptie ( <
chemie, Η > sorptie — inzwelging, opneming). Onder dezen naam vat men samen een groep verschijnselen die op kan treden, als gassen zich door chemische reactie
vasthechten aan de oppervlakte (en ook wel in het inwendige)
van een vaste stof.
Chromatisch (Lat. chromdticus ~ Gr. χρωματικός (chrómatikós) —
volgens de chromatische toonladder; Gr. χρώμα (chroma) =
oppervlakte van het lichaam, huid, (huids-) kleur; in de toonkunst:
een bijzondere toonladder). 1. In de geluidsleer: chromatische
toonladder of gelijkzwevende stemming is die welke met gelijke
intervallen opklimt. 2. In de optica wordt chromatisch gezegd van
een verschijnsel waarbij kleureffecten optreden; b.v. chromatische
aberratie, -~> polarisatie, etc.
C h r o m o - (Gr. χρώμα (chroma = kleur)). Eerste lid in samenstellingen om een verband met kleur aan te geven.
Chromophoor ( < -> chromo-, -|—^ -phoor). Kleurdragend, verantwoordelijk voor een bepaalde kleur; b.v. chromophore groep
in een (kristallijne) verbinding.
Chronometer ( < Gr. χρόνος (chrónos) = tijd, Η—-> -meter). Tijdmeter, precisieklok.
-chroom. (Gr. χρώμα (chroma) = kleur). Tweede lid in samen-
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stellingen om een verband met kleur aan te geven; b.v. auxochroom.
Cine—>· Kine-.
Cinema (— Fr. cinéma; Gr. κίνημα (kinêma) = beweging; κίνειν
(kinein) = bewegen) = -> kinematograaf.
Circuit (Eng.; Lat. circuitus — het rondgaan, kringloop; circuire
of circumire = rondom iets heengaan; < circum — rondom, -jire = gaan). Kring, stroomkring, keten.
Circulair ( = Fr. circulaire — Lat. circuldris — kringvormig, cirkelrond; circulus — cirkelomtrek, kring). Kringvormig; b.v. van
stromen.
Circulatie (Lat. circu(m)ldtio — het dragen om iets heen, het ronddragen ; < circum = rondom, -f Idtio — het dragen, brengen; Idtus
part. perf. v. jérre — dragen, brengen). Kringloop, het circuleren.
Circuleren (Lat. circuldri — rondgaan; circulus = kring, cirkelomtrek; -> circuldtió). Rondlopen, in een kring rondstromen.
Clausius. Eenheid van entropie, voorgesteld door K a m e r l i n g h
O n n e s (1853—1926), en genoemd naar C l a u s i u s (1822—
1888) die op het gebied der thermodynamica baanbrekend werk
had verricht. K a m e r l i n g h O n n e s bedoelde de clausius
als de praktische eenheid (1 thermojoule bij 1 graad Keivin).
Op het koude-congres van 1932 echter werd ze voorgesteld als de
theoretische eenheid (1 calorie bij 1 graad Keivin), terwijl voor
de praktische eenheid de naam -> onnes werd voorgesteld.
Co- ( = -> com- = tegelijk, samen met). Co- wordt soms voor een
bestaand woord gevoegd om aan te geven dat iets tegelijk met
het andere aanwezig is of gebeurt; b.v. co-praecipitatie. Zie verder
de samenstellingen met co-.
Coagulatie (-> coaguleren). Het stollen, het stremmen.
Coaguleren (Lat. coaguldre = stollen, stremmen; codgulum —
stremsel; cógere — samendrijven, verdikken; pass. cógi — zich
verenigen, opeenhopen; < —> com- (1), + dgere = drijven, brengen). Samenballen van chemisch gelijksoortige deeltjes.
Coëfficiënt ( <
com- (1), + Lat. efficiens, gen. -éntis — part.
praes. v. efftcere — bewerken; lett. mee(be)werkende). Getalfactor in een vermenigvuldiging, vermenigvuldiger. De naam
wordt ook gebruikt voor getalgrootheden van verschillende soort ;
b.v. absorptiecoëfficiënt.
Coërcitief (Lat. coércitus — part. pass. v. coërcére = samenhouden,
in bedwang houden; < —> com- (2), + arcére — in bedwang
houden, verhinderen). Bedwingend, dwang-. Coërcitiefkracht —
Vr. w. in de Ν.
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weerstandbiedende kracht; men gebruike liever coërcitieve kracht.
Coërcitief veld - veld dat het remanente magnetisme bedwingt.
Gohaerent (Lat. cohaérens, gen. -éntis — samenhangend; part.
praes. v. cohaerére = samenhangen; < -> com- (1), 4- haerére —
vastgehecht zijn, vastzitten). Samenhangend; b.v. cohaerent.
systeem, cohaerente lichtbundels.
Cohaerer ( = Eng. coherer; to cohere = samenkleven; Lat. cohaerére
= samenkleven; —> cohaerent). Instrument voor het aantonen
van electromagnetische golven, uitgevonden in 1890 door B r a n 1 y (1844—1940), en berustend op het feit dat metaal vijlsel, als
het door deze golven wordt getroffen, gaat samenkleven en dan
een kleineren electrischen weerstand vertoont. De naam coherer
werd gegeven door L ο d g e (1851—1940).
Cohaesie (Lat. cohaerére — samenhangen, samenkleven; -> cohaerent). Samenhang door onderlinge aantrekking.
Gohe—> Cohae-.
Collectief- (Lat. collectivum — bijeenverzameld; colléctus — part.
perf. v. colligere — verzamelen; < —>- com- (1), -f- légere — bijeenlezen, verzamelen). Verzamelend; b.v. collectieflens.
Collector (Lat.; = verzamelaar; colligere — verzamelen; -~> collectief). 1. Onderdeel van een dynamo dat dient om de opgewekte
electriciteit te verzamelen; 2. bepaalde belichtingslens bij een
microscoop.
Collimatie ( = Fr. collimation; verkeerde schrijfwijze voor collinéation; Lat. collinedre — ergens op africhten, mikken; < -> com(2), + linedre — strepen, met lijnen afmeten; linea = lijn. De
schrijfwijze collimatie schijnt te wijten te zijn aan een verkeerde
plaats in handschriften van C i c e r o , die collimdre geeft in
plaats van collineare. Een afleiding van Lat. limdre — vijlen,
nauwkeurig onderzoeken (Lat. lima = vijl) is niet juist). Het
samenvallen van twee lijnen of richtingen.
Collimator (—> collimatie). Oorspr. hulpkijker bij een groteren
astronomischen kijker. Van deze moesten de assen natuurlijk precies dezelfde richting hebben, dus collinéair zijn; vandaar de naam.
Later is de naam overgegaan op de belichtingsbuizen bij een
spectroscoop, etc.
Colloïde ( — Eng. colloid; < vulgair Lat. cólla = Gr. κόλλα (kólla)
·— lijm, Η—> -ide). Op lijm gelijkend. Stof die het midden houdt
(een overgang vormt) tussen een oplossing en een suspensie.
Omdat lijm een bekend voorbeeld van dit soort stoffen was, gaf
G r a h a m (1805—1869) in 1861 den naam colloid.
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Colori- (Lat. cölor, gen. -óris = kleur). Eerste lid in samenstellingen om een verband met kleur aan te geven; kleur-.
Golorimeter ( < -> colori-, -|
-meter). Instrument voor het
vergelijken van kleuren van oplossingen.
Gom- (Lat.; = cum — samen, met. In samenstellingen verandert
com- in co- voor klinkers, h en gn; in col- voor l en r; in com- voor
b, p en m; in con- in alle andere gevallen). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis: 1. samen met, bij zich, met zich;
2. geeft versterking aan van het hoofdwoord, of zonder duidelijke
betekenis.
Cóma (Lat.; = Gr. κόμη (kómê) == haar, hoofdhaar; hiervan afgeleid komeet — Lat. cométes = Gr. κομήτης (komêtês) = staartster).
Komeetvormige lichtvlek die het beeld is, door een enkelvoudige
lens gevormd, van een lichtpunt buiten de as.
Communiceren (Lat. communicdre = mededelen, gemeenschappelijk maken; communis = gemeenschappelijk). In verbinding
staan; b.v. communicerende vaten.
Commutator (—> commuteren). Stroom verwisselaar. De naam is
afkomstig van G a u s s (1777—1855).
C o m m u t e r e n (Lat. commutdre = veranderen, verwisselen; < ->
com- (2), + mutdre — veranderen, verwisselen). Een electrischen
stroom van richting doen veranderen.
Comparator, comparateur (Lat. compardre — gelijk maken;
tegenover elkaar stellen; cómpar = gelijk; < -> com- (2), + par
= gelijk). Toestel waarmee men twee dingen kan vergelijken; b.v.
twee photographische opnamen of twee lengten.
Compensatie (Lat. compensdtio — vereffening; -> compenseren).
Het opheffen van de een of andere werking; b.v. compensatieslinger.
Compensator (-> compenseren). Toestel om de een of andere werking te compenseren; b.v. compensator van B a b i n e t (1794—
1872), in 1849 bekend gemaakt, of compensator van S o l e i l
(1798—1878), beide dienend voor het onderzoek van gepolariseerd licht.
Compenseren (Lat. compensdre = tegen elkaar afwegen, vereffenen; < —> com- (1), + pensdre — (af)wegen). Opheffen van
de een of andere werking.
Complementair ( = Fr. complémentaire = aanvullend; Lat.
compleméntum = aanvulsel; compiére = vullen, aanvullen;
< —com- (2), + plére = vullen). (Elkander) aanvullend; b.v.
complementaire kleur.
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C o m p l e x (Lat. compiéxus = part. perf. v. compiécti — omvatten,
omhelzen, in zich verenigen; < -> com- (1), + pleetere — vlechten). 1. Subst.: samengesteld geheel. 2. Adj.: samengesteld (uit
ongelijksoortige elementen), ingewikkeld; b.v. complexe verbinding.
Component (Lat. compónens, gen. -éntis = part. praes. v. compónere = samenstellen; < —> com- (1), -f- pónere — plaatsen).
Bestanddeel, samenstellend deel.
Compound (Eng.; Lat. compósitus = samengesteld; -> component).
Compound-dynamo = dynamo met een serie- en een shuntwikkeling om de magneten.
Compressibel (-> compressie). Samendrukbaar. Hiervan afgeleid
compressibiliteit = samendrukbaarheid.
Compressie (Lat. compréssio — het samendrukken; Lat. compréssus = part. perf. v. comprimere = samendrukken; -> comprimeren). Het samenpersen, samendrukking.
C o m p r i m e r e n (Lat. comprimere = samendrukken; <
com- (1),
-j- prémere — drukken). Samendrukken, samenpersen.
Concaaf (Lat. concdvus = geheel hol, gekromd; < -> com- (2), -f
cdvus ~ hol). Den hollen kant naar buiten kerend (bij lenzen en
spiegels).
Concentratie ( = Fr. concentration; —> concentreren). Sterkte van
een oplossing.
Concentreren ( = Fr. concentrer-, (op een punt) samentrekken;
< ~> com- (1), + Lat. centrum = middelpunt). Een oplossing
sterker maken.
Condensatie (Lat. condensdtio =-- verdichting; - c o n d e n s e r e n ) .
Verdichting, verdichtingsproces.
Condensator (-> condenseren). Verdichter. Toestel bestaande uit
twee geleiders, gescheiden door een niet-geleider. Het kreeg dezen
naam omdat het in een kleine ruimte veel electriciteit kan bevatten.
Condenseren (Lat. condensdre = verdichten, samendringen;
condénsus = zeer dicht; < -> com- (2), + dénsus = dicht, samengedrongen). Verdichten; b.v. een gas tot vloeistof.
Condensor ( = Fr. condenseur\
condenseren). Lens, dienend
voor het concentreren van lichtstralen; verzamellens bij projectietoestel of microscoop.
Conductantie (-> conductie; gevormd naar analogie van --> impedantie e.a.). Geleidbaarheid.
Conductie (Fr. conduire ~ geleiden; Lat. conducere — samen-
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voeren, samenbrengen; <
com- (1), -f dücere — voeren, leiden).
Geleiding (van warmte of electriciteit).
Conductor (-> conductie; Lat. conductor betekent: huurder, aannemer). Geleider (voor warmte of electriciteit).
Configuratie (Lat. configurdtio — gelijke vorm, gedaante; configurdre — ergens uit of naar vormen; < -» com- (2), + figüra =
gedaante, vorm). Uiterlijke gedaante, rangschikking; b.v. electronenconf iguratie.
Confocaal ( < -> com- (1), Η—> focaal). Met gemeenschappelijk
brandpunt.
Conglomeraat (Lat. conglomerdtio — samenhoping; -> conglomereren). Samenklontering, samenhoping.
Conglomereren (Lat. conglomerdre = oprollen, opwinden; < —>
com- (2), -f- glomerdre — tot een kluwen opwinden; glómus, gen.
glómeris = kluwen). Samenballen (van chemisch ongelijksoortige
stoffen).
Conisch (Gr. κωνικός (könikós) = kegelvormig; κώνος (könos) —
kegel). Kegelvormig; b.v. conische -> refractie, een door H a m i 11 ο η (1805—1865) in 1833 voorspeld verschijnsel bij tweeassige kristallen.
Conoscoop ( < Lat. cónus ~ Gr. κώνος (könos) = kegel, — >
-scoop). Toestel dienend voor het onderzoek van kristalplaatjes
in convergerend licht. De lichtstralen in het plaatje kan men
beschouwen als de beschrijvende lijnen van een kegeloppervlak;
vandaar de naam.
Conservatief (Lat. conservativus — behoudend; conservdre =
bewaren, behouden; <
com- (2), + servare = bewaren, behouden). Behoudend. Conservatieve krachten zijn krachten, waarvoor de wet van het behoud van mechanisch arbeidsvermogen
geldt.
Consonant (Lat. consónans, gen. -dntis — medeklinkend; = part.
praes. v. consondre;
consoneren). Een met andere tonen harmonisch samenklinkende toon.
Consonantie ( = Lat. consondntia;
consonant). Het harmonisch
samenklinken.
Consoneren (Lat. consondre = tegelijk geluid geven, samenklinken;
<
com- (1), + sónus == geluid, toon). Harmonisch samenklinken.
Constant (Lat. cónstans, gen. -dntis = staande, onbeweeglijk,
onveranderlijk, gelijkvormig; = part. praes, v. constdre = stilstaan,
onveranderd blijven; <
com- (2), + stdre = staan, blijven
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staan). Standvastig, onveranderlijk. Constante — onveranderlijke
grootheid.
Contact (Lat. contdctus = aanraking; <
com- (2), -j- tdctus =
het aanraken; tdngere = aanraken). Aanraking, verbinding. Ook
als eerste lid in samenstellingen; b.v. contactbus, contactstop.
Continu (Lat. continuus = samenhangend, onafgebroken; continére = samenhouden; < —> com- (1), -f tenére = houden).
Samenhangend, doorlopend.
Continuum (Lat.; neutr. v. continuus = samenhangend;
continu). Samenhangend geheel (niet uit afzonderlijke deeltjes bestaande) ; ook gebruikt als naam voor een ruimte van meer dan
drie dimensies.
Contra- (Lat.; praep. en eerste lid in samenstellingen met de betekenis: tegen, tegenover). Tegen-; b.v. contragewicht (liever
tegengewicht), contrastekker.
Contractie (Lat. contrdctio — het samentrekken, verkorting;
contrahere = samentrekken, verkorten;
contraheren). Samentrekking, verkorting, inkrimping.
Contraheren (Lat. contrahere = samentrekken, verkorten; < ->
com- (1), + trdhere — trekken). Zich samentrekken, verkorten,
inkrimpen.
Contrast ( = Fr. contraste\ M.E. Lat. contrdstum — twist; contrastdre = twisten; < -> contra-, + stdre — staan; lett. tegenover (iemand) staan). Tegenstelling; b.v. van verlichtingssterkte.
Convectie (Lat. convéctus ~ part. perf. v. cónvehi — zich samen
voortbewegen; <
com-, + véhere — bewegen; Lat. convéctio
betekent: het bijeenbrengen). Beweging, stroming.
Convectief (—> convectie). Adj. bij convectie. Convectief evenwicht is
de verdeling van temperaturen en drukken, zoals ze voorkomt
in een gas waarin stromingen bestaan.
Convergent (Lat. convérgens, gen. -éntis = part. praes. v. convérgere',
convergeren). In één punt samenkomend.
Convergentie (-> convergent). Het -> convergeren; = negatieve
divergentie.
Convergeren (Lat. convérgere = zich naar een punt richten; < —>
com- (1); + vérgere = zich ergens heen richten, ergens heen gericht zijn). In één punt samenkomen.
Convex (Lat. convéxus = naar onder of naar boven samenlopend;
in het laatste geval: gewelfd, bolrond; cónvehi — zich verzamelen;
~> convectie). Bol, de bolle zijde naar buiten kerend.
Coördinatie ( <
com- (2), + Lat. ordindtio == ordening, orde;
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ordindre = ordenen; órdo, gen. órdinis — rij, gelid, orde, regelmaat). Coördinatiegetal is het getal dat het maximale aantal
ionen aangeeft dat zich om een bepaald ion kan groeperen.
Corpuskei (Lat. corpusculum — dem. v. corpus — lichaam; lett.
lichaampje). Klein deeltje.
Corrosie (Lat. corrósio — het afknagen; corródere — stuk knagen;
< -> com- (2), -f- rodere — knagen, beknabbelen, langzaam verteren). Verwering, aantasting door bijtende middelen.
C o s m i s c h (Gr. κοσμικός (kosmikós) = tot de wereld behorend;
-> cosmos). Tot de wereld (-ruimte) behorend, uit de wereldruimte
afkomstig; b.v. cosmische straling.
C o s m o - (-> cosmos). Eerste lid in samenstellingen om een betrekking tot wereld of heelal aan te geven; b.v. cosmographie (->
-graphie).
C o s m o s ( = Gr. κόσμος (kosmos)). Wereld, heelal;
macrocosmos
= wereld van het grote; -> microcosmos = wereld van het
kleine.
Coulomb. Practische eenheid van electrische lading of hoeveelheid
electriciteit. Zij werd genoemd naar C o u l o m b (1736—1806),
die in 1788 de naar hem genoemde wet over de wisselwerking
van electrische ladingen ontdekte.
Covalent ( < —> co-, -)—> -valent — -waardig). Synoniem voor
homopolair.
Critisch (Lat. criticus — beslissend, critiek; Gr. κριτικός (kritikós)
= in staat om te onderscheiden, "of te beoordelen; κρίνειν (krinein)
= scheiden, onderscheiden, beslissen). Voor een of anderen toestand beslissend; b.v. critische druk of temperatuur; deze naam
werd gegeven door A n d r e w s (1813—1885).
C r o w n - g l a s (Eng. crown — kroon). Loodvrij glas. Het werd
crown- of kroonglas genoemd naar zijn uitstekende eigenschappen.
Cryo- (Gr. κρύος (kryos) = ijs, koude). Eerste lid in samenstellingen om een verband met lage temperaturen aan te geven; b.v.
cryomagnetisch.
Cryogeen ( <
cryo-, +
-geen (2); lett. koude vormend).
Cryogeen laboratorium == laboratorium voor het werken bij lage
temperaturen.
Cryohydratisch ( <
cryo-, + Gr. ύδωρ (hydör) = water).
Cryohydratische temperatuur is de laagste temperatuur waarbij
een oplossing nog bestaan kan in tegenwoordigheid van de vaste
phase.
•Cryophoor ( < -> cryo-, -|—> -phoor; lett. koudedragend). Toestel
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voor het onttrekken van warmte door verdamping; geconstrueerd
in 1800 door W o l l a s t o n (1766—1828).
Cryoscopie ( < -> cryo-, -j—> -scofiie). Bepaling van het moleculairgewicht door middel van vriespuntsverlaging.
Cryptoscoop (Gr. κρυπτός (kryptós) = verborgen, -) > -scoop;
κρύπτεLV (kryptein) = bedekken, verbergen; lett. toestel om
verborgen dingen te zien). Toestel met fluorescerende plaat bij
Röntgeninrichting.
Curie. Eenheid van hoeveelheid radium-emanatie (radon), in 1910
ingevoerd; genoemd naar P i e r r e C u r i e (1859—1906) en
Mme C u r i e - S k l o d o w s k a
(1867—1934) wegens hun
baanbrekende onderzoekingen op het gebied van de radioactiviteit. Volgens besluit van de Union Internationale de
Physique van 19 Juli 1947 is de curie aangenomen als eenheid van
mutantie.
Curve (Lat. cürvus — krom, gebogen). Kromme, graphische voorstelling.
Cycle, cyclus ( = Fr. cycle; Lat. cyclus — Gr. κύκλος (kyklos) =
kring, cirkel). Serie van verschijnselen die elkaar altijd in dezelfde
volgorde opvolgen; serie van veranderingen die doorlopen worden
om weer tot denzelfden begintoestand terug te keren.
Cyclisch (Lat. cyclicus ~ Gr. κυκλικός (kyklikós) — kringvormig;
cycle). Kringvormig, in een kring liggend; volgens een-» cyclus.
Cycloïdaal (-> cycloïde). Op de cycloïde betrekking hebbend, in
den vorm van een cycloïde. Cycloïdale slinger — -> cycloïdeslinger.
Cycloïde (Gr. κυκλοειδής (kykloeidês) = cirkelvormig; < --> cycle„
Η—> -ide). Radlijn, rollijn; kromme beschreven door een punt
van een rad dat rolt over een vaste rechte lijn. Het woord is
afkomstig van M e r s e n n e (1588—1648). Cycloïde-slinger is
een slinger voorzien van cycloïdale boogj es om de slingeringen
isochroon te maken.
Cyclotron ( < -> cycle, —-tron
(2)). Een door L a w r e n c e
en L i v i n g s t o n e omstr. 1936 geconstrueerd toestel voor
het verkrijgen van geladen deeltjes (ionen) van zeer grote snelheid. Het werd door L a w r e n c e cyclotron genoemd omdat de
geladen deeltjes hierin cirkelvormige banen doorlopen.
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D a s y m e t e r ( < Gr. δασύς (dasys) = dicht, Η—> -meter). Dichtheidsmeter voor gassen.
D e - (Lat.; praep. = v a n . . . af, v a n . . . uit; en eerste lid in samenstellingen; voor klinkers des-). In samenstellingen betekent de-:
1. een verwijdering of scheiding; 2. een richting van boven naar
beneden; 3. een te kort schieten of ontbreken, een ontkenning
van het hoofdbegrip; 4. een versterking v a n het hoofdbegrip.
Deca- (Gr. δέκα (déka) = tien). Eerste lid in samenstellingen met
den naam van een eenheid om het tienvoud van die eenheid aan
te geven.
Decanteren ( = Fr. décanter ==-- zachtjes afgieten, klaren; = M.E.
Lat. decanthdre (bij de alchimisten); < -> de- (2), + cdnthus —
Gr. κανθός (kanthós) = mondstuk, tuit). Voorzichtig afgieten na
bezinking van het neerslag.
Deci- (Lat. décimus — tiende; décem = tien). Eerste lid in samenstellingen met den naam van een eenheid om het tiende deel van
die eenheid aan te geven.
Declinatie (Lat. declindtio = afwijking van de rechte lijn, buiging;
declindre — afleiden, afwenden; < -> de- (1), -f- clindre (komt
alleen in samenstellingen voor) = Gr. κλίνειν (klinein) = neigen,
buigen). Afwijking. Magnetische declinatie is de hoek die de richting van de veldsterkte van het magnetisch veld der aarde maakt
met het vlak van den geographischen meridiaan. Α 1 f ο η s ο
d e S a n t a C r u z, die in 1530 de eerste declinatiekaart tekende, G i l b e r t (1540—1603), e.a. gebruiken voor de magnetische declinatie den naam -> variatie, terwijl G i l b e r t den
term declinatie gebruikte voor de magnetische -> inclinatie.
Decrement (Lat. decreméntum — vermindering; decréscere = in
wasdom afnemen, kleiner worden; <
de- (3), -f créscere —
groeien). Het afnemen van de amplitude bij slingeringen. Denaam
logarithmisch decrement is in 1837 ingevoerd door G a u s s
(1777—1855).
Deformatie (Lat. deformdtio — misvorming; -> deformeren). Vervorming, misvorming.
Deformeren (Lat. deformdre = misvormen; <
de- (3), -f
formdre = vormen; fórma — vorm). Vervormen.
Demonteren (Fr. démonter = uit het zadel lichten; uit elkaar
nemen; < ~> de- (3), -f- monter; -» monteren). Uit elkaar nemen,
onbruikbaar maken.
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Dendriet (Gr. δενδρίτης (dendritês) — tot een boom behorend;
δένδρον (déndron) — boom). Metaalneerslag van een merkwaardigen vertakten (op een boom gelijkenden) vorm, die bij electrolyse aan een der electronen kan ontstaan.
D e n s i m e t e r ( < Lat. dénsus = dicht ineengedrongen, dik, -j—>
-meter). Dichtheidsmeter.
Densiteit (Lat. dénsitas = dichtheid; —> densimeter). Dichtheid.
Derivaat (Lat. derivdtus — part. perf. v. derivdre — afleiden;
< -> de- (1), + rivus — stroom). Afgeleide scheikundige verbinding.
Desensibiliseren ( < —> de- (3), + —> sensibiliseren = gevoelig
maken). Minder gevoelig maken. Subst. desensibilisatie.
Desintegratie (= Fr. désintégration; <-> de- (3), -f Fr. intégration
~ het volledig maken;
desintegreren; Lat. integrdtio betekent:
hernieuwing). Het uit elkaar vallen, splitsing; b.v. van atoomkernen.
Desintegreren ( = Fr. désintégrer; < -> de- (3), -f Fr. intégrer ~
volledig maken; Lat. integer = onaangetast, gaaf; <
in- (2)
= niet-, -f- tdngere = aanraken; lett. niet-aangeraakt). Uit
elkaar vallen; b.v. van atoomkernen.
Destillatie (Lat. destilldtio of vulgair Lat. distilldtio — het afdruppelen;
destilleren). De bewerking van het destilleren.
Destilleren (Lat. destilldre of vulgair Lat. distilldre — af druppelen;
< -> de- (2), + stilldre = druppelen; stilla — druppel). Door
verdamping en daarop volgende condensatie zuiveren.
Detector ( = Fr. détecteur; Lat. detéctus — part. perf. v. detégere
ontdekken, aan het licht brengen; < -» de- (3), + tégere = bedekken; téctum = dak). Instrument voor het aantonen van
electromagnetische golven, voor het eerst geconstrueerd en benoemd door Β r a η 1 y (1844—1940); later instrument voor het
gelijkrichten en hoorbaar maken van modulatiefrequenties.
Deuteron (Gr. δεύτερον (deuteron) = als subst. gebruikt neutrum
van δεύτερος (deüteros) = tweede; lett. het tweede). Waterstofkern met tweemaal de massa van het
proton ( = eerste). De
naam deuteron verdient volgens de afleiding de voorkeur boven
deuton.
Deviatie (Lat. devidtio = afwijking, fout; devidre = van den weg
afwijken; < -» de- (1), + via = weg). Afwijking; b.v. in richting
tussen gebroken en invallende lichtstralen.
D e x t e r (Lat.; = rechts, aan den rechterkant gelegen). Rechts,
rechter-, rechtsdraaiend (bij optisch actieve stoffen).
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D i - (ofwel 1. — Gr. δι- (di-) = δίς (dis) — tweemaal; δύο (dyo) =
twee; ofwel 2. — Lat. di- — dis-, dat een scheiding of verwijdering aangeeft). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis:
1. een verdubbeling; 2. een scheiding.
D i a - ( = Gr. διά (dia) = praep. en eerste lid in samenstellingen met
de betekenissen; uiteen, door, d o o r . . . heen). In samenstellingen:
1. d o o r . . . heen, beweging, uitbreiding in ruimte en tijd; 2. scheiding, uiteen, in tweeën; 3. zonder duidelijke betekenis of om een
tegenstelling of verschil met een andere samenstelling aan te
geven.
Diacaustica -> Caustica.
Diadochie (Gr. διαδοχή (diadochê) = het overnemen van commando; op (een) volging, afwisseling). Plaatsvervanging; b.v. van
atomen of atoomgroepen die in kristallen eikaars plaats kunnen
innemen.
Diaf- -> Diaph-.
D i a g r a m (Gr. διάγραμμα (diagramma) = tekening, mathematische
figuur; < —> dia- (3), + γράμμα (gramma) = figuur). Tekening
ter verduidelijking, graphische voorstelling, automatisch opgeschreven tekening.
Dialysator (-> dialyse). Toestel om door middel van dialyse
kristalloïden en -> colloïden te scheiden.
Dialyse (Gr. διάλυσις (dialysis) = scheiding; Gr. διαλύειν (dialyein)
= scheiden; <
dia- (2), -f λύειν (lyein) = losmaken). Scheiding
van kristalloïden en colloïden door middel van diffusie door een
membraan. De naam is afkomstig van G r a h a m (1805—1869),
die het eerste toestel tot dit doel heeft geconstrueerd.
Diamagnetisch ( <
dia- (3), — ^ magnetisch).
Faraday
(1791—1867) noemde die stoffen diamagnetisch welke zich loodrecht op de richting der magnetische krachtlijnen instellen, in
tegenstelling met de gewone magnetische stoffen. Later noemde
hij de laatste -> paramagnetisch.
Diamagnetometer ( <
diamagnetisme, -j—> -meter). Instrument voor het onderzoek van diamagnetische stoffen, in 1852
geconstrueerd door W e b e r (1804—1891).
Diaphaan ( = Fr. diaphane = Gr. διαφανής (diaphan^s) = doorschijnend; Gr. διαφαίνειν (diaphainein) = door (heen) schijnen
zichtbaar worden; < -> dia- (1), + φαίνειν (phainein) — (verschijnen, zichtbaar worden). Doorschijnend, doorzichtig.
Diaphragma (Gr. διάφραγμα (diaphragma) = scheidsmuur;
< -> dia- (2), -j- φράγμα (phragma) = scheidsmuur, omheining,
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bedekking; φραγνύναι (phragnynai) — φράσσειν (phrassein) —
versperren, afsluiten). Schermpje met opening om een gedeelte
van een lichtbundel te onderscheppen.
Diascoop ( < —> dia- (1), Η—-scoop).
Toestel voor het projecteren van doorzichtige plaatjes of films. -> Projector.
D i a t h e r m a a n ( = Fr. diathermane; < -> dia- (1), + Gr. θέρμη
(thérmê) = hitte, of θερμός (thermós) — warm; de Franse uitgang -ane is gevormd naar analogie van diaphane (-> diaphaan),
waar -ane tot den stam behoort). Warmtestraling doorlatend.
Diatonisch ( = Lat. diatónicus — Gr. διατονικός (diatonikós);
< -> dia- (3), -j- τόνος (tónos) = toon). Diatonische toonladder is
die welke uit de (voor ons) gewone, natuurlijke, opeenvolging
van tonen bestaat.
D i c h r o ï s m e (Fr.; Gr. δίχροος (dichroös) = tweekleurig; < ~> di(1), ~f- χρόος = χρως (chróös, chrös) = kleur). Tweekleurigheid
(bij kristallen die, in verschillende richtingen gezien, verschillende
kleuren vertonen). Adj. dichroïtisch = tweekleurig.
Diëlectricum ( < -> dia- (1), + —> electrisch; verlatijnst naar
analogie van andere termen als
liquidum,
sólidum, e.a.).
Niet-geleidende stof, waar door heen de electrische werkingen
zich voortplanten. De naam is afkomstig van F a r a d a y
(1791—1867). Adj. diëlectrisch — op het diëlectricum betrekking
hebbend.
Differentiaal- (Lat. differéntia — verschil; différre = verschillen;
< -> dis-, + férre = brengen, dragen). Eerste lid in samenstellingen met namen van instrumenten die dienen om verschillen
van grootheden te meten; b.v. differentiaalmanometer, -thermometer.
Diffractie (Lat. diffrdctus = part. perf. v. diffringere = breken;
< --> dis-, + frdngere — breken). De naam diffrdctio werd gegeven door G r i m a l d i (1618—1663) aan het in 1650 door
hem ontdekte lichtverschijnsel dat tegenwoordig buiging wordt
genoemd. N e w t o n (1642—1727) noemde het ~> inflectio.
Diffusie (Lat. diffüsio = uitspreiding; -> diffuus). Uitbreiding van
het volume van een gas of vloeistof, al of niet door een poreuzen
wand heen; verstrooiing (van lichtstralen). De naam is afkomstig
van Ν ο 11 e t (1700—1770). Hij noemde zo het doordringen van
water door een blaas heen in een ruimte, gevuld met een andere
vloeistof (wijngeest).
Diffusor (-> diffusie). Verstrooier.
Diffuus (Lat. diffüsus = uitgebreid; part. perf. v. diffündere =
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uitgieten, verbreiden,»verstrooien; < -> dis-, + fundere — gieten,
laten vloeien). Verstrooid, onduidelijk. Diffuus licht is licht waarin
de lichtstroom in alle richtingen even sterk is.
Digereren (Fr. digérer — verteren; Lat. digérere = uit elkander
voeren, verspreiden, verteren; <
dis-, + gérere — dragen).
Bij matige warmte stoffen langen tijd op elkaar laten inwerken.
Dilatatie (Lat. dilatdtio = uitbreiding, verwijdering; dilatdre =
uitbreiden, verwijden; <
dis-, -j- Idtus — breed, wijd). Uitzetting.
Dilatometer ( <
dilatatie, +
-meter). Instrument voor het
meten van de uitzetting (van een vloeistof) door verwarming;
voor het eerst gebruikt door F i ζ e a u (1819—1896).
D i m e n s i e (Lat. dime'nsio — afmeting; Lat. dimetiri = uitmeten,
afmeten; < —> dis-, + metiri — meten). Afmeting; soort vaneen
grootheid.
Dimorf ( <
di- (1), + Gr. μορφή (morphê) = vorm). Tweevoraiig; bestaande in twee verschillende kristalvormen.
Diode ( <
di- (1), -\—> -ode). Radiolamp met twee --> electroden.
Dioptrica (Lat.; = Gr. διοπτρική sc. τέχνη (dioptrikê téchnê) =
leer (kunst) van het zien door iets heen; < -> dia- (1), + όπτρικός
(optrikós) = het zien betreffend; οπτίζειν (optizein) = zien). Leer
van de breking van lichtstralen.
Dioptrie (Gr. διόπτρα of δίοπτρον (dióptra, dioptron) = alles waar
men door heen kan zien;
dioptrica). Eenheid voor het brekend
vermogen van een lens. De naam is van den Fransman Μ on ο y e r. In de oogheelkunde is het begrip ingevoerd door
D o n d e r s (1818—1889).
Diplon (Gr. διπλόος (diplóös) = tweevoudig; < -> di- (1), -f
πλέκειν (plékein) — vlechten). Waterstof kern met dubbele massa;
= -> deuteron.
Dipool ( < —> di- (1), Η—> pool). Een samenstel van twee tegengestelde electrische of magnetische polen.
D i s - (Lat. dis- ~ onscheidbaar voorvoegsel met de betekenis: naar
twee kanten, uit elkander (Gr. δύο (dyo) = twee); dis- voor c, p,
q, s, t, en klinker, dis- of di- voor j, dif- voor /, in andere gevallen
di-). Eerste lid in samenstellingen om een scheiding of verwijdering of tegenstelling aan te geven.
Discontinu (Fr.; — M.E. Lat. discontinuus; < - dis-, 4—> continu). Niet continu.
Disintegratie ( <
dis-,
Lat. integer = onaangetast, gaaf; =
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-> desintegratie). Het uit elkaar vallen, splitsing; b.v. van atoomkernen.
Disper geren (Lat. dispér gere — verstrooien, verbreiden; < -> dis-,
+ spdrgere = uitstrooien, verbreiden). Uit elkaar spreiden, fijn
verdelen.
Dispersie (Lat. dispérsio = verstrooiing, het verstrooid zijn;
dispér gere — verstrooien; —> dispergeren). Uitspreiding, fijne
verdeling (van chemische stoffen); in de physica vaak: afhankelijkheid van een verschijnsel van de frequentie; b.v. kleurschifting, versterkingsdispersie. Een grootheid vertoont dispersie,
als haar waarde tussen zekere grenzen kan veranderen.
Dispersiteit (-> dispersie). Fijnheid van verdeling.
Dissociatie (Lat. dissocidtio = scheiding; <
dis-, + socidre =
verenigen; sócius = makker). Omkeerbare splitsing van een
molecuul in eenvoudige moleculen of atomen.
Dissonant (Lat. dissónans, gen. -dntis = part. praes. v. dissondre;
-> dissoneren). Wanklank, valse toon.
Dissonantie (— Lat. dissondntia·, -> dissonant). Het vals klinken.
Dissoneren (Lat. dissondre == niet overeenstemmen; <
dis-, -fsondre = klinken; sónits — geluid, toon). Vals klinken, niet overeenstemmen.
Distilleren —> Destilleren.
Distorsie (Lat. distórsio — verdraaiing, verrekking; distorquére
— uiteendraaien, verdraaien; <
dis-, + torquére = draaien).
Iedere vervorming (behalve wat de intensiteit betreft) bij geluid; vertekening bij lenzen.
Divergent (Lat. divergens, gen. -éntis = part. praes. v. divérgere;
—> divergeren). Uiteenlopend, uiteenwijkend.
Divergentie (Lat. divergéntia = afwijking; —> divergent). Het afwijken, het uiteengaan, het divergent zijn.
Divergeren (Lat. divérgere = uiteenwijken; < -> dis-, -f vérgere
— zich ergens heen richten, ergens heen gericht zijn). Uiteenlopen, uiteenwijken.
Dodecaëder ( < Gr. δώδεκα (dodeka) = twaalf, -j-eder =
-vlak). Regelmatig twaalfvlak (bij kristallen).
Doublet, duplet (Eng., Fr. doublé = Lat. düplex = dubbel, tweevoudig; < di'io ----- twee, -j- plicdre = vouwen). Tweevoudige
spectraallijn, of tweevoudige energietoestand van een atoom.
Men geve de voorkeur aan den naam duplet; —> singulet.
D y n a m i c a (gevormd naar analogie van
mechanica, e.a.; Gr.
δυναμικός (dynamikós) — krachtig; adj. bij δύναμις (dynamis) =
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kracht, werkend vermogen). Leer van de werking van krachten,
of van bewegingen onder invloed van krachten. Volgens het gebied van toepassingen spreekt men van -> electrodynamica, ->
hydrodynamica, -> thermodynamica, etc.
D y n a m i s c h (-> dynamica). Adjectief, dat een betrekking aangeeft
tot krachten of bewegingen; dikwijls ook gebruikt als tegenstelling
tot
statisch.
D y n a m o (Gr. δύναμις (dynamis) = kracht). 1. Machine voor de opwekking van een electrischen stroom, gebouwd volgens het
„dynamo-principe" (of beginsel van zelfopwekking), dat in 1866
door W e r n e r S i e m e n s (1816—1892) is ontdekt; 2. eerste
lid in samenstellingen met de betekenis: kracht-, vermogen-;
b.v. dynamometer.
Dynaton, dynatron ( < -> dynaimo), + -> -tron (1)). Andere
naam, indertijd voorgesteld, voor het ,,zwaar electron" (zijnde
een krachtig electron); -> meson.
Dyne (Gr. δύναμις (dynamis) = kracht). Eenheid van kracht,
voorgesteld in 1879.
E
Ebullioscoop ( < Lat. ebullire = opborrelen, -|—> -scoop). Toestel
voor het bepalen van kookpunten. Ebullioscopisch = door kookpuntsbepaling.
-eder ( = Gr. -εδρον sc. σχήμα (-edron sc. schema) = -vlakkige sc.
figuur; komt in deze betekenis alleen voor als tweede lid in samenstellingen waarvan het eerste lid een telwoord aangeeft; b.v.
όκτάεδρον (oktaëdron) — acht vlakkige (figuur), achtvlak; έδρα
(hédra) — zetel, zitvlak, begrenzend vlak in een veelvlak). -vlak;
b.v. -> octaëder — achtvlak.
Effect (Lat. efféctus — uitvoering, werking, gevolg; efficere = tot
stand brengen, uitvoeren, bewerkstelligen; < -> ex- (3), +
fdcere = doen, werken). Alles wat door een of andere oorzaak
wordt tot stand gebracht; verschijnsel.
Effusie (Lat. effüsio — het uitgieten; effundere = uitgieten;
<
ex- (1), + fündere = uitgieten). Het uitstromen van een
gas door een nauwe opening.
Eikonaal (Gr. είκών, gen. -κόνος (eikön, -ónos) = afbeelding). Eikonale functie is een door Η a m i 11 ο n (1805—1865) in de optica ingevoerd begrip, waardoor de lichtweg voorgesteld wordt.
Elasticiteit (-» elastisch). 1. Veerkrachtigheid; 2. veerkracht.
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Elastisch ( = Lat. eldsticus; Gr. ελαστικός (elastikós) = voortdrijvend; έλαύνειν (elaünein) = voortdrijven, in beweging zetten).
Veerkrachtig, rekbaar.
Electriciteit ( = M.E. Lat. electricitas\ Lat. eléctrum — Gr. ήλεκτρον
(êlektron) — barnsteen). De eigenschap, die bij barnsteen het
eerst werd waargenomen, nl. om na gewreven te zijn kleine stukjes
papier aan te trekken, bleek later aan vele andere stoffen toe te
komen. Verder werden andere verschijnselen ontdekt die met
deze in verband bleken te staan. Het geheel dezer verschijnselen
met hun oorzaken werd electriciteit genoemd.
Electrisch (— Μ. E. Lat. ele'ctricus; —> electriciteit). Adjectief, dat
een of andere betrekking tot electriciteit aangeeft. De naam
electrische kracht (Lat. vis eléctrica) werd in 1600 ingevoerd door
G i l b e r t (1540—1603). Hij verdeelde de lichamen in electrische en niet-electrische.
Electriseren ( = M.E. Lat. electrizdre;
electriciteit). Het opwekken van electrische verschijnselen.
Electro- (-> electriciteit). Eerste lid in samenstellingen om enigen
samenhang met electriciteit aan te geven.
Electrochemie ( < —> electro-, + —> chemie). Dat gedeelte der
scheikunde waarin de betrekkingen tussen electrische en chemische verschijnselen worden behandeld. Adj. electrochemisch.
Electrode ( <
electro—>
-ode). Pool van een electrische cel
of ander instrument, waar de stroom vandaan komt of naar toe
gaat. Deze term werd voorgesteld door F a r a d a y (1791 —1867).
Electrodynamica ( < —> electro-, -j—>- dynamica). Leer van bewegende electriciteit of van de werking van stromen op elkaar;
in tegenstelling tot -> electrostatica. De naam werd door Α mρ è r e (1775—1836) gegeven aan de werking van een stroom op
een anderen stroom, om dit verschijnsel te onderscheiden van het
door O e r s t e d (1777—1851) ontdekte
electromagnetische
(werking van stroom op magneet). Adj. electrodynamisch.
Electrolyse ( < - > electro-, Η—·- -lyse — ontleding). Ontleding door
een electrischen stroom. Het werkwoord to electrolyze werd door
F a r a d a y (1791—1867) gevormd naar analogie van to analyze.
Electrolyt ( < —> electro-, + Gr. λυτός (lytós) = losgemaakt;
λύειν (lyein) — losmaken). Substantie die in opgelosten toestand
in electrisch geladen deeltjes (ionen) gesplitst is. De naam is weer
afkomstig van F a r a d a y . Adj. electrolytisch = tot de electrolyse behorend, door electrolyse verkregen.
E l e c t r o m a g n e t i s m e ( < -> electro-, Η—> magnetisme). Geheel van
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verschijnselen, opgewekt door de wisselwerking tussen electrische
stromen en magneten.
Electrometer ( < -> electro-, + —> -Meter). Instrument voor het
meten van electrische potentialen.
Electromotorisch ( <
electro-, ~j—> motor — beweger). Electromotorische krachten zijn krachten die een electrische lading in
beweging kunnen zetten en dus een electrischen stroom kunnen
opwekken.
Electron (Gr. ήλεκ-ρον (elektron) = 1. een metaallegering, waarschijnlijk bestaande uit vier delen goud en een deel zilver; 2.
barnsteen, wegens zijn gelijkenis met genoemde legering; waarschijnlijk bestaat het Griekse woord uit het achtervoegsel -τρον
(-> -tron (2)) en den verbalen stam ήλεκ- (êlek-) dien men ook
vindt in ήλέκ-τωρ (êléktör) = de glanzer, de zon). De naam in zijn
eerste betekenis is overgegaan op de tegenwoordig bekende
legering, bestaande uit magnesium en aluminium; in zijn tweede
betekenis op de elementaire hoeveelheid electriciteit. J o h n s t o n e S t o n e y (1826—1911) voerde in 1895 den naam
electron in voor het atoom van W e b e r ( = gasion) met de
definitie ,,the charge of electricity, which are associated with
chemical bonds". Hij gebruikt het woord electron echter niet voor
de door hem gedefinieerde fundamentele natuurlijke eenheid van
electriciteit, verbonden met een ion waterstof, die hij eenvoudig
unity of electricity noemt. Het idee van het bestaan van atomistische electriciteit was reeds in 1874 door hem op een voordracht
verkondigd, in 1881 gepubliceerd. Toen L o r e n t ζ (1853—
1928) in 1895 zijn theorie opstelde, waarin de elementaire (negatieve) ladingen als deeltjes werden beschouwd, noemde hij deze
ladingen niet electronen, maar ionen. Het woord electron komt
in dit verband niet voor. Als naam voor de elementaire hoeveelheid electriciteit heeft electron zich slechts langzaam ingeburgerd.
Eerst na 1900 is men op voorstel van D r u d e (1863—1906)
meer principieel onderscheid gaan maken tussen ionen en electronen. Tegenwoordig betekent electron: de elementaire hoeveelheid electriciteit, zowel positief als negatief.
Electrophoor ( < —> electro-j—>
-phoor — -dragend). Toestel
dat een electrische lading kan dragen; in 1775 uitgevonden door
V o l t a (1745—1827).
Electrophorese ( <
electro-, -f Gr. φόρησις (phórêsis) — het
dragen). Verplaatsing van een deeltje onder invloed van een
electrisch veld.
Vr. w. in dc N.
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Electroscoop ( <
electro-, -j-scoop). Instrument dat aanwijst of een lichaam geladen is en wat de soort van de lading is.
De eerste goudbladelectroscoop is geconstrueerd door B e n n e t
(1750—1799) in 1787.
Electrostatica ( <
electro-, -|—> statica). Leer van de electrische
evenwichtstoestanden en van de eigenschappen van electrische
ladingen.
Electrostrictie ( <
electro-, -j- Lat. strictio — samenpersing,
vernauwing; stringere — sterk aantrekken, samentrekken). 1.
Mechanische vervorming tengevolge van electrische werkingen;
2. contractie van een oplosmiddel bij oplossing van een electrolyt.
Element (Lat. eleméntum = beginsel, begin, grondstof; in deze
betekenis komt deze term het eerst voor bij C i c e r o (106—43).
1. Enkelvoudige chemische stof; 2. toestel dat in staat is een
electrischen stroom te leveren; 3. samenstellend deel of bepalende
grootheid; b.v. baanelementen.
Ellipsoïde ( < Gr. ελλειψις (élleipsis) — ellips, Η—> -ide). Omwentelingsoppervlak waarvan de asdoorsnede een ellips is; hierop
gelijkend stralenvlak (van de buitengewone stralen) bij kristallen.
Elongatie (Lat. elongdtio = het langer maken, het zich verwijderen;
elongdre — langer maken, (zich) verwijderen; < -> ex- (1), -f
lóngtis — lang). Grootste uitwijking van een slinger uit den
evenwichtsstand.
E m a n (—> emanatie). Eenheid van concentratie van radiumemanatie.
Emanatie (Lat. emandtio = uitstroming; emandre — uitstromen,
ontspringen; <
ex- (1), + manare = stromen). Uitstraling,
spec. gasvormig radioactief product, ontstaan bij ontleding van
actinium (-> actinon), radium (-> radon) of thorium (-> thoron).
E m i s s i e (Lat. emissio = uitzending; emittere = uitzenden; <
ex- (1), + mittere = zenden). Uitstraling, uitzending.
E m m e t r o o p ( < Gr. έμμετρος (émmetros) = in de juiste maat
(<
en-, + μέτρον (métron) = maat), + Gr. ώψ gen. ώπός
(öps, öpós) = oog). Emmetroop heet een oog dat de juiste lengte
heeft ten aanzien van zijn sterkte. De naam is afkomstig van
D o n d e r s (1818—1889).
Empiricus (Lat.; plur. empirici-, = Gr. εμπειρικός (empeirikós) =
iemand die door ervaring op de hoogte is). Iemand die alleen op de
ervaring en ondervinding afgaat; ook wel gebruikt in tegenstelling tot -> theoreticus.
Empirie ( = Lat. empiria = Gr. εμπειρία (empeiria)). Ervaring,
proefondervindelijke kennis.
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E m p i r i s c h (Gr. έμπεφικός (empeirikós) = ervaren; -> empirie).
Langs den weg der ervaring verkregen, door proeven gevonden,
steunend op de ervaring.
E m u l s i e (Lat. emulsus = part. perf. v. emulgére = uitmelken;
<
ex- (1), -f- mulgére — melken). Innige vermenging van fijne
vloeistof deeltjes in een andere vloeistof (zoals de fijne verdeling
van vet in melk).
Emulsoïde ( < —> emulsie, +
-ide). Op een emulsie gelijkend.
Colloïdale oplossing die niet gemakkelijk wordt uitgevlokt; b.v.
van eiwitten. Ze heten ook -> hydrophiele of
lyophiele colloïden.
En- (— Gr. έν- (en-) = in). Eerste lid samenstellingen met de betekenis: in-, binnen-.
Enantio- (Gr. ενάντιος (enantios) = tegenovergesteld). Eerste lid
in samenstellingen met de betekenis: tegen (over) gesteld.
Enantiomorf ( < ->- enantio-, + Gr. μορφή (morphê) = vorm).
Enantiomorf noemt men twee kristallen die zich tot elkaar verhouden als een voorwerp en zijn spiegelbeeld, zonder congruent
te zijn.
Enantiotropie ( < —> enantio-, Η—> -tropie). Bepaalde vorm van
allotropie, waarbij iedere modificatie haar eigen stabiliteitsgebied heeft.
Endo- ( = Gr. ένδο- (endo-) = in, binnen; ένδον (éndon) = in het
huis, binnen). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis:
binnen in, naar binnen, inwendig.
E n d o s m o s e ( < -> endo-, -f -> osmose). Doorgang van een vloeistof door een semipermeabelen wand naar binnen. Het onderscheid tussen endosmose en
exosmose werd gemaakt door
Dutrochet
(1776—1847).
Endotherm ( <
endo-, -f- Gr. θέρμη (thérmê) = hitte). Wordt
gezegd van reacties die plaats hebben onder absorptie van warmte.
Energie (Lat. energia = kracht, werking, werkdadigheid; Gr.
ενέργεια (enérgeia) = werkzaamheid; < -> en-, + έργον (érgon)
= werk). Vermogen om arbeid te verrichten, arbeidsvermogen.
Het woord energie is in de natuurwetenschap het eerst door
Κ e ρ 1 e r (1571—1630) gebruikt, niet in de betekenis van ons
begrip arbeid, maar toch als prestatie van de van de lichamen
(aarde) uitgaande krachten. In de betekenis van arbeid werd
de term het eerst gebruikt door J o h . B e r n o u l l i (1667—
1748) in 1717 in een brief aan V a r i g n o n ; in de betekenis
van levende kracht het eerst door T h o m a s Y o u n g (1773—
1829) in 1807. In de moderne betekenis werd de t e r m energie
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weer opnieuw ingevoerd in 1852 door R a η k i η e (1820—1872)
en door W. T h o m s o n (1824—1907). De onderscheiding van
-> potentiële en —> kinetische energie is van R a n k i n e .
Enthalpie ( < -> en-, -f Gr. θάλπος (thalpos)
warmte). Het
woord enthalpie werd door Κ a m e r 1 i η g h O n n e s (1853—
1926) ingevoerd ter vervanging van minder geschikte termen als:
warmte-inhoud of totale warmte van een lichaam.
EntOtisch ( < Gr. εντός (entós) -- binnen in, -(- ούς, gen. ώτός
(ous, ötós) = oor). Binnen in het oor ontstaan; b.v. entotische
combinatietonen.
Entropie ( < -» en-, + Gr. τροπή (tropê) = verandering; —> -tropie).
Een thermodynamische toestandsgrootheid die gedefinieerd werd
door C l a u s i u s (1822—1888). Hij voerde het begrip Verwandlungsinhalt in, naar analogie van het begrip Warme- und
Werkinhalt, en, om een internationaal bruikbaar woord te hebben,
dat daarenboven leek op den naam energie (wegens het verwante
begrip), stelde hij den naam entropie voor, afgeleid van hei
Griekse woord voor verandering.
Epi ( = Gr. επί (epi) = bij, op). Eerste lid in samenstellingen met de
betekenis: bovenop, op-.
Epidiascoop ( < —> epi-, —> dia- (1), -f —> -scoop). Toestel voor
het projecteren van doorzichtige en ondoorzichtige voorwerpen;
combinatie van
episcoop en —> diascoop.
Episcoop ( <
epi-, —> -scoop). Toestel voor het projecteren
van ondoorzichtige voorwerpen of plaatwerken, door ze van
boven te belichten.
E q u i — > Aequi
Erg (Gr. έργον (érgon) = werk, arbeid). Eenheid van arbeidsvermogen.
Erosie (Lat. erósio = kanker; eródere = afknagen, wegvreten;
< —> ex- (1), + rodere = knagen). Aantasting van de oppervlakte
van gesteenten, metalen, etc. door uitwendige invloeden.
Eudiometer ( < Gr. εΰδιος (eüdios) = helder (van weer), + ->
-meter). Instrument, oorspronkelijk gebruikt om de zuiverheid
van de atmosfeer te bepalen, later voor de bepaling van het zuurstofgehalte van een gas, ten slotte voor een gasanalyse in het algemeen.
Eutectisch ( < Gr. εύ (eu) = goed, gemakkelijk, + τηκτός (têktós)
= smeltbaar; τήκειν (têkein) = smelten). Wordt gezegd van de
temperatuur waarbij de vloeibare en vaste phase van dezelfde
samenstelling met elkaar in evenwicht zijn. Het mengsel heet dan
ook eutectisch.
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Evacueren (Lat. evacudre — ledig maken; <
ex- (1), +
vdcuus — ledig). Luchtledig (of gasledig) maken.
Evaporographie (Fr. évaporer = verdampen; <
ex- (1), -f
Lat. vdpor, gen. - ó m , Η—> -graphie). Methode voor het photographeren van infrarode stralen, waarbij de gevoelige laag bestaat
uit gemakkelijk verdampende of sublimerende stoffen.
E x - (Lat.; = Gr. εξ, έκ (ex, ek) = van. . . uit, uit, v a n . . . af; in
samenstellingen gaat de χ voor veel consonanten verloren, of er
heeft assimilatie plaats aan de volgende consonant). Eerste lid
in samenstellingen met de betekenissen: 1. uit, van, weg, af; 2. het
uitgaan van een zekeren toestand; 3. volkomen, zeer, om een
voltooiing aan te geven.
Excentriek, excentrisch (M.E. Lat. excéntricus — uit het middelpunt; <
ex- (1), Η—> centrum). Adj. uitmiddelpuntig. Excentriek als subst. = cirkelvormige schijf waarvan de as niet door
het middelpunt gaat.
E x o - (Gr. εξω (éxö) = buiten, naar buiten). Eerste lid in samenstellingen met de genoemde betekenissen.
E x o s m o s e ( < —> exo-, —> osmose). Doorgang van een vloeistof
door een semipermeabelen wand naar buiten;
endosmose.
Exotherm ( <
exo-, -f Gr. θέρμη (thérmê) = hitte). Wordt
gezegd van een reactie die plaats heeft onder warmteontwikkeling.
Expanderen (Lat. expdndere — uitspannen, uitbreiden; expdndi —
zich uitzetten; < -> ex-, + pdndere = uitbreiden, wijd openen).
Uitzetten (van volume).
Expansie (Lat. expansie = uitspreiding;
expanderen). Uitzetting.
Experiment (Lat. experiméntum = poging, proef, bewijs door
ervaring; experiri — onderzoeken, de proef van iets nemen;
< —> ex- (3), -f- stam per, dien men vindt in Gr. περάειν (peraein)
— doordringen). Proefneming, proef.
Experimenteel ( = Fr. experimental·, —> experiment). Proefondervindelijk.
Experimenteren ( = M . E . Lat. experimentdre). Proeven doen, onderzoeken.
Explosie (Lat. explósio — het door geraas maken doen eindigen;
explódere — met slagen verdrijven; <
ex- (1), + plaüdere =
klappen, klappend geluid geven). Ontploffing, uitbarsting.
Exsiccator (Lat. exsiccdre — uitdrogen, droogmaken; <
ex- (3),
+ siccdre — droog maken; siccus ~ droog). Toestel voor het
drogen van stoffen.
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Extinctie (Lat. extinctio = vernietiging; ex(s)tinguere ~ uitblussen,
vernietigen; < —> ex-, + stinguere — verstikken, uitblussen).
Uitdoving van licht bij doorgang door een medium.
Extra- (Lat.). Eerste lid in samenstellingen met de betekenissen:
1. buiten, uitwendig; b.v. extrafocaal (-> focaal); 2. buiten,
behalve; b.v. extrastroom.
Extrapoleren (-> extra-; gevormd naar analogie van
interpoleren).
De geldigheid van een wet of van een experimenteel gevonden
betrekking uitstrekken buiten het onderzochte gebied (en met
behulp daarvan de grootheden in dat gebied berekenen).
F
Fahrenheit. Graden Fahrenheit heten de eenheden op een thermometer, waarbij het temperatuurgebied tussen ijspunt en
kookpunt van water verdeeld is in 180 delen (32 tot 212) volgens
het model, dat F a h r e n h e i t (1686—1736) omstreeks 1710
construeerde.
Farad. Practische eenheid van capaciteit, genoemd naar F a r a d a y (1791—1867) die op het gebied van condensatoren belangrijke onderzoekingen heeft verricht.
Fase
Phase.
Ferro- (Lat. férrum = ijzer). Eerste lid in samenstellingen om enig
verband met ijzer aan te geven; ijzer-; b.v. ferromagnetisme.
F i l m (Eng.; -- vlies, lichtgevoelig vlies). Dunne laag vloeistof of
vaste stof; vlies, laag.
Filter ( = Fr. filtre — M.E. Lat. filtrum of féltrum, waarschijnlijk van
Angelsaksischen oorsprong; Eng. feit — vilt). 1. Stof of toestel
geschikt voor doorzijging van een vloeistof; 2. instrument dat
van het door vallend licht sommige kleuren absorbeert.
Filtreren ( = Fr. filtrer — M.E. Lat. filtrdre\ —> filter). Laten doorzijgen, het verwijderen van vaste deeltjes uit een vloeistof door
deze door een of andere stof (filter) te laten doorsijpelen; in overdrachtelijken zin ook op ander gebied toegepast; b.v. van kleuren.
Fitting (Eng. fittings — monteringsartikelen; to fit — passend
maken, monteren). Lamp- of buishouder.
Fixeren ( = Fr. fixer; Lat. fixus —- vast, blijvend; figere = vasthechten). Op duurzame wijze in een bepaalden toestand brengen.
Flintglas ( = Eng. flint-glass; flint — keisteen; Gr. πλίνθος (plinthos
= baksteen). Fijn kiezelglas, glas dat loodoxyde bevat.
Fluctuatie (Lat. fluctuatie ~ onrustige beweging', slingering;
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fluctudre — golven, heen en weer slingeren; flüctus = golving,
golf). Schommeling, afwijking van een gemiddelde waarde.
Fluïditeit (-> fluïdum). Vloeibaarheid.
Fluïdum (Lat.; als subst. gebruikt neutr. v. flüïdus = vloeibaar;
flüere = vloeien, stromen). Vloeistof.
Fluoresceren (-> fluorescentie). Het vertonen van fluorescentie.
Fluorescentie (= Eng. fluorescence\ fluor-spar — vloeispaat). De
eigenschap van sommige stoffen om bij opvallend of doorvallend
licht zelf licht uit te zenden van een gewijzigde spectrale samenstelling. De naam werd in 1852 gegeven door S t ο k e s (1819—
1903) en afgeleid van den Engelsen naam van vloeispaat, waarbij
hij de genoemde eigenschap had onderzocht.
Flux (Lat. fluxus = het stromen; fluere = stromen). Het aantal
krachtlijnen of stroomlijnen dat dooreen bepaald oppervlak gaat.
Focaal ( = Fr. focal; vulgair Lat. focdle — stookplaat). Tot het
brandpunt behorend, brandpunts-. Extrafocaal (-> extra-) —
buiten het brandpunt of brandvlak gelegen.
Focus (Lat. focus = stookplaats, haard). Brandpunt, brandvlak;
ook wel: plaats vanwaar de straling uitgaat; b.v. bij Röntgenbuis.
Folie (Lat. fólium = Gr. φύλλον (phyllon) = blad (van bomen of
bloemen)). Blaadje, dun laagje.
Fosforescentie
Phosphorescentie.
Foto- —> Photo-,
Frequentie (Lat. frequéntia —- talrijke tegenwoordigheid, menigte,
menigvuldigheid; fréquens, gen. -éntis = talrijk). 1. Trillingsgetal,
aantal trillingen of wisselingen per tijdseenheid; 2. getal dat
aangeeft hoe vaak gedurende een zekeren tijd een verschijnsel
gebeurt.
G
Gal. Eenheid van versnelling, genoemd naar G a l i l e ï (1564-—
1642), die voor het eerst de versnelling van den vrijen val heeft
onderzocht.
Galvanisch. Galvanische electriciteit of galvanisme werden door
V o l t a (1745—1827) genoemd de electrische verschijnselen,
die hun ontstaan danken aan de aanraking van twee metalen, of
van een metaal en een vloeistof. Dezen naam gaf hij ter ere van
G a 1 ν a η i (1737—1798), die in 1789 zulke electrische verschijnselen ontdekt had bij zijn bekende proeven met kikkers. Galvanisch geeft steeds een betrekking aan tot voornoemde ver-
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schijnselen, of in het algemeen tot stromende electriciteit.
Galvano- (--> galvanisch). Eerste lid in samenstellingen met dezelfde betekenis als galvanisch.
Galvanometer ( < —> galvano-, -j- -> -meier). Instrument voor het
meten van de sterkte van een electrischen stroom. De naam
galvanometer werd omstr. 1800 voor het eerst gegeven door
R o b e r t s o n en Μ a r é c h a u χ aan een instrument dat
de stroomsterkte bepaalde uit de chemische werking van den
stroom. Eerst 11a de invoering van den spiegelgalvanometer van
W. W e b e r (1804-—1891) werd de naam algemeen (omstr.
1850).
Galvanoplastiek ( <
galvano-, -{- Gr. πλαστική sc. τέχνη (plastikê téchnê) = kunst om iets te vormen; πλάσσειν (plassein) ==
vormen, kneden). Methode volgens welke met behulp van een
electrischen stroom een afdruk var. een voorwerp wordt gemaakt.
Galvanoscoop ( < -> galvano-, -j—> -scoop). Instrument voor het
waarnemen van een electrischen stroom, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de electromagnetische werking.
Galvanostegie ( <
galvano-, -[- Gr. στέγειν (stégein) --= bedekken)
Het bedekken van een voorwerp met een laagje metaal langs
electrolyti.sc.hen weg.
G a m m a ( = Gr. γάμμα (gamma) = naam van de derde letter γ
( = g) van het Griekse alphabet). 1. Eerste lid in samenstellingen
ter onderscheiding; b.v. gamma- of γ-stralen, ter onderscheiding
van alpha- (α-) of bèta- (ö-)stralen. 2. Subst. gamma — gewichtseenheid ( = 1/1000 gram); of 3. = toonladder; in deze laatste
betekenis is de term afkomstig van G u i d ο v a n Α r e ζ ζ ο
(11e eeuw) die de eerste noot van de toonladder niet de letter γ
aanduidde.
Gas (Gr. χάος (chaos) · lege ruimte, luchtruim, atmosfeer). Het
woord gas werd uitgedacht door den Nederlandsen scheikundige
v a n H e l m o n t (1579—1644) en door hem van het genoemde
Griekse woord afgeleid.
Gauss. Eenheid van magnetische inductie, genoemd naar G a u s s
(1777—1855), die een methode heeft gevonden voor de bepaling
van de horizontale intensiteit van het aardmagnetisme.
-geen (Gr. werkwoordstam γεν (gen) = 1. ontstaan; 2. doen ontstaan). Tweede lid in samenstellingen met de betekenis: 1. tot
het ontstaan komend, wordend; b.v. --> autogeen·, 2. -vormend,
-vormer; b.v. --> halogcen.
Gel (Lat. gelére =- bevriezen). Gecoaguleerd colloïde; zo genoemd
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wegens zijn gelijkenis met een bevroren substantie. Plur. gels.
Generator (Lat.; = vader, voortbrenger; generdre = voortbrengen). Toestel voor het opwekken of voortbrengen van iets; b.v.
van electrische energie, of van neutronen.
Genereren (Lat. generdre = voortbrengen). Opwekken, voortbrengen; ook intrans.; b.v. genereren van een trillingssysteem,
waarbij de trilling zichzelf in stand houdt.
Genetisch (Gr. γεννητικός (gennêtikós) — geschikt voor het verwekken ; γεν ν αν (gennan) = verwekken). Het ontstaan betreffend ;
b.v. genetisch verband.
Geo- (=- Gr. γεω- (geö-) — de aarde betreffend; γη of γαία (gê,
gaia) = aarde). Eerste lid in samenstellingen om een betrekking
tot de aarde aan te geven; b.v. geomagnetisme.
Getter (Eng.; to get = krijgen, opnemen). Vangstof, gashinder (stof
die resten gas bindt die na het leegpompen van een ruimte zijn
overgebleven).
Giga- (Lat. Gigas, gen. -dntis ----- Gr. Γίγας, gen. -αντος (Gigas,
-antos);de G i g a n t e n waren mythische reuzen met slangevoeten, zonen van G a e a en T a r t a r u s ) . Eerste lid in
samenstellingen bij namen van eenheden om een milliardvoud
van die eenheid aan te geven; aanbevolen in 1939 door den Natuurkundigen Raad van Nederland.
Gilbert. Electromagnetische eenheid van magnetische spanning,
genoemd naar G i l b e r t (1540—1603), die omstreeks 1600 de
onderlinge werking van magneetpolen op elkaar ontdekte.
Goniometer (Gr. γωνία (gönia) = hoek, -|—> -meter). Instrument
voor het meten van hoeken; b.v. aan kristallen.
Graad (Lat. grddus = stap, schrede, trede van een trap). De naam
graad, die gebruikt werd voor de eenheid van hoeken, werd na de
invoering der thermometers ook de naam voor de eenheden waarmee in de verschillende systemen de temperatuur wordt gemeten.
—> Celsius, Fahrenheit, Keivin, Réaumur.
-graaf (Gr. γραφικός (graphikós) = beschrijvend; γράφειν (graphein)
= schrijven, beschrijven). 1. Persoon die de een of andere ->
-graphie beoefent; 2. instrument of middel dat het een of ander
verschijnsel optekent of voorstelt.
Gradiënt (Lat. grddiëns, gen. -éntis — part. praes. v. grddi = gaan).
Grootheid die aangeeft hoe een veld-grootheid verandert bij een
kleine verplaatsing.
Graf—Graph-.
Gram (— Fr. gramme·, Gr. γράμμα (gramma) — een klein gewicht).
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Deze naam wordt gebruikt voor de eenheid van massa {grammassa) en voor de eenheid van kracht {gramkracht).
- g r a m (Gr. γράμμα (gramma) = letter, geschrift, figuur; γράφειν
(graphein) = schrijven, beschrijven). Tweede lid in samenstellingen om aan te geven dat iets op de een of andere wijze is opgetekend, gewoonlijk door een toestel met een corresponderenden
naam die op -> -graaf eindigt.
G r a m o p h o o n ( = Eng. gramophone\ < Gr. γράμμα (gramma) =
letter, geschrift, + Gr. φωνή (phönê) = geluid). Een door B e r l i n e r in Washington uitgevonden toestel om het geluid van
de menselijke stem op te tekenen; later ook toestel voor het
weergeven van het opgetekende geluid.
-graphie (Gr. γράφειν (graphein) = schrijven, beschrijven). Tweede
lid in samenstellingen met de betekenis: -beschrijving; of wetenschap die zich met de een of andere beschrijving bezig houdt.
-graphisch (Gr. γραφικός (graphikós) = b e s c h r i j v e n d ; ^ -graphie).
Tweede lid in samenstellingen om een betrekking met de corresponderende --> -graaf of
-graphie aan te geven. Graphisch als
adj. of adv. = beschrijvend, door tekening.
Gravimetrie ( < Lat. gravis = zwaar, gewicht hebbend, + —-metrie). De samenstelling van een stof bepalen door gewichtsanalyse.
Gravitatie (Lat. grdvitas, gen. -ótis = zwaarte; gr avis — zwaar).
Zwaartekracht, alg. aantrekkingskracht. N e w t o n (1642—·
1727) gebruikte als werkwoord gravitdre om het gedrag van twee
massa's ten opzichte van elkaar aan te geven.
G u t t a m e t e r ( < Lat. gütta --= druppel, Η — - m e t e r ) . Instrument
voor het meten van de oppervlaktespanning door het tellen van
druppels; ==
stalagmometer.
Gyroscoop ( < Gr. γΰρος (gyros) = kring, kringloop, + -> -scoop).
Een op de tolwerking berustend instrument; vaak als kompas
gebruikt. Adj. gyroscopisch duidt op verschijnselen die optreden
als een massa om een as roteert; b.v. gyroscopisch kompas.
Η
H a l o (Gr. άλως (halos) = rand om het schild; kring om de maan).
Lichtende kring om zon en maan; analoog verschijnsel bij optische instrumenten.
Halogeen ( < Gr. άλς, gen. άλός (hals, halós) — zee, zout, Η ^
-geen (2)). Zout vormer; naam voor de elementen der zevende
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groep van het periodiek systeem, omdat een van deze elementen,
het chloor, bestanddeel is van het keukenzout, het zout bij uitstek.
Harmonie (Lat. harmónia = Gr. αρμονία (harmonia) = overeenstemming). Welluidend samenklinken van tonen.
H a r m o n i s c h ( = Lat. harmonieus = Gr. άρμονικός (harmonikós)).
Welluidend, samenklinkend.
Hecto- (Gr. εκατόν (hekatón) = honderd). Eerste lid in samenstellingen met den naam van een eenheid om het honderdvoud
van die eenheid aan te geven.
Helio- (Gr. ήλιος (hêlios) = zon). Eerste lid in samenstellingen om
een verband met de zon aan te geven; zonne-.
Heliographie ( < -» helio-, -f - -> -graphie). Afbeelden met behulp
van het zonlicht. Deze naam. werd door Ν i e ρ c e (1765—1833)
gegeven aan een door hem gevonden methode om afbeeldingen
te maken op lichtgevoelig asphalt.
Heliostaat ( < -> helio-, -f- Gr. στατός (statos) = stilstaand;
ίστάναι (histanai) = doen stilstaan). Toestel met draaibare spiegels
voor het verkrijgen van een bundel zonlicht die dezelfde richting
behoudt.
Hemiëder ( < Gr. ήμι- (hêmi-) = half, Η—> -eder = -vlak). Halfvlak; bepaalde kristalvorm dien men uit de grondvormen (<->
holoëder) kan laten ontstaan door de helft van het aantal vlakken
te laten vervallen en de andere uit te breiden.
Henry. Practische eenheid van coëfficiënt van zelfinductie en
wederkerige inductie, genoemd naar H e n r y (1797—1878),
die bekend is om zijn onderzoekingen betreffende inductieverschijnselen.
Hertz. Eenheid van frequentie, genoemd naar H e r t z (1857—
1894), die het eerst het bestaan van electromagnetische golven
heeft aangetoond.
Hetero- (Gr. ετερος (héteros) = de ander van twee). Eerste lid in
samenstellingen met de betekenissen: ander- of anders-; in tegenstelling tot -> auto-, homo-, iso-, ortho-.
Heterochroom ( < -> hetero-, -f Gr. χρώμα (chroma) = kleur).
Voor verschillende kleuren geschikt; b.v. heterochrome photometrie.
Heterogeen ( = Gr. ετερογενής (heterogenês) == van een andere
soort, ongelijksoortig; < —> hetero-, + Gr. γένος (génos) = geslacht, soort). De term heterogeen wordt meestal gebruikt in
tegenstelling tot -> homogeen.
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Heteroloog ( < -> hetero-, -f Gr. λόγος (logos) — woord, gedachte;
lett. van andere gedachte, niet overeenstemmend). Wordt gezegd van elementen die tot verschillende groepen van het periodiek systeem behoren; in tegenstelling tot
homoloog.
Heteropolair ( < -> hetero-, -{—> -polair; lett. met ongelijke polen).
Heteropolaire binding is de electrostatische binding tussen tegengesteld geladen ionen; b.v. in ionentralies.
Heterotoop ( < --> hetero-, + Gr. τόπος (tópos) = plaats). Wordt
gezegd van atoomkernen die verschillende rangnummers hebben
en dus verschillende plaatsen in het periodiek systeem innemen.
Hexa- (— Gr. έξα- (hexa-) — εξ (héx) = zes). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis: zes-.
Hexaëder ( < -> hexa-, Η—> -eder == -vlak). Regelmatig zesvlak
(bij kristallen).
Hexagonaal ( < -> hexa-, -f Gr. γωνία (gönia) = hoek). Zeshoekig.
Hexagonaal noemt men een kristal met vier assen, waarvan er
drie in een plat vlak elkaar snijden onder hoeken van 60° en de
vierde loodrecht op dat vlak staat.
Hexakisoctaëder ( < Gr. έξάκις (hexakis) = zesmaal (—> hexa-), -l·
οκτα- (okta-) ^ οκτώ (októ) = acht, -J—> -eder — -vlak). Zesmaal achtvlak (bij kristallen).
Hodograaf ( < Gr. όδός (hodós) -= weg, -f --> -graaf). Kromme
lijn die beschreven wordt door de uiteinden van de uit één punt
getrokken vectoren welke de opeenvolgende snelheden van een
bewegend punt aangeven. Deze constructie is afkomstig van
H a m i l t o n (1805—1865).
Holoëder ( < Gr. δλος (hólos) = heel, —> -eder = -vlak). Heelvlak (bij kristallen); in tegenstelling tot de hiervan afgeleide -ihemiëders of halfvlakken.
H o m o - (Gr. όμός (homos) = identiek of ομοιος (hómoios) = gelijk).
Eerste lid in samenstellingen met de genoemde betekenissen.
Homocentrisch ( <
homo-, -l· Lat. centrum = middelpunt).
Van één punt uitgaande of naar één punt toegaande; b.v. stralenbundel.
Homogeen (Gr. ομογενής (homogenés) = van hetzelfde geslacht,
gelijksoortig"; < -> homo-, -j- Gr. γένος (génos) == geslacht, soort).
Wordt gezegd van een stof of continuum (veld) of grootheid,
waarvan de eigenschappen niet van de plaats afhangen.
Homoiopolair ( < Gr. όμοιος (hómoios) = gelijk, -f- -> polaiv).
- Homopolair.
Homoloog (Gr. ομόλογος (homólogos) = het eens zijnde met;
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< —> homo-, -f- Gr. λόγος (logos) = woord, gedachte). Overeenstemmend. Wordt gezegd van de verschillende leden van een
serie met overeenstemmende eigenschappen (homologe reeks);
spec. van de elementen van eenzelfde groep in het periodiek
systeem, en in de organische chemie.
H o m o m o r f ( < -> homo-, -f Gr. μορφή (morphê) = vorm). Van
gelijken vorm. Wordt gezegd van substanties die denzelfden kristalvorm hebben, maar verschillende chemische eigenschappen.
Homopolair ( < —> homo-, -j—> polair', lett. met gelijke polen).
Homopolair of
homoiopolair wordt gebruikt als tegenstelling
tot
heteropolair. Een hoinopolaire binding is een binding die
niet heteropolair is, in het algemeen een binding waarbij de atomen delen in eikaars electronen.
Horizon, horizont (== Lat. horizon, gen. -óntis = Gr. βρίζων, gen.
-οντος (horizon, -ontos) = part. praes. ν. όρίζειν (horizein) =
begrenzen). Gezichtseinder; cirkel volgens welke een vlak, in
het punt van waarneming loodrecht op de -> verticaal der plaats
gebracht, den hemelbol snijdt. Ook: verdeelde cirkel in een —>
horizontaal vlak gelegen.
Horizontaal ( = Fr. horizontal;
horizon). In het vlak van den
horizon liggend; volgens een richting loodrecht op de richting
der zwaartekracht.
Hydraat (-> hydro-). Chemische verbinding die water bevat.
Hydratatie {-> hydro- en ~> hydraat). Het verschijnsel dat ionen in
waterige oplossing watermoleculen aan zich vasthechten.
Hydraulisch (Lat. hydraulicus —- Gr. υδραυλικός (hydraulikós) =
waterwerkkundig; eig. wat behoort tot de υδραυλις (hydraulis) =
waterorgel; < ΰδωρ (hydör) = water, 4- αυλός (aulós) = pijp).
Waterwerkkundig, met behulp van water gedreven; b.v. hydraulische pers.
Hydreren (-> hydro-). Het doen opnemen van water.
Hydro - ( = Gr. ύδρο- (hydro-); ΰδο;ρ, gen. ύδατος (hydör, hydatos) =
water). Eerste lid in samenstellingen om een verband aan te
geven met water, of in het algemeen met een vloeistof.
Hydrodynamica ( < —> hydro-, -f—> dynamica). Dynamica van
de vloeistoffen.
Hydrogel ( < —> hydro-, ~j—> gel). Gel waarbij water het dispergerend medium is; —> hydrosol.
Hydrogeneren (-> hydrogenium = waterstof). Het doen opnemen
van waterstof.
Hydrolyse ( <
hydro-, -|—-lyse
— ontleding). Ontleding door
de werking van water.
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Hydrophiel ( <
hydro-, + Gr. φίλος (philos) = bevriend). Met
een duidelijke affiniteit tot water. Het tegenovergestelde is
hydrophoob.
Hydrophoob ( <
hydro-, -f Gr. φόβος (phóbos) = vrees). Met een
geringe affiniteit tot water.
Hydrosol ( < —> hydro-, —> sol). Sol waarbij water het dispergerend medium is.
Hydrostatica ( <
hydro-, -j—> statica). Leer van het evenwicht
van vloeistoffen.
H y g r o - ( = Gr. ύγρο- (hygro-); υγρός (hygrós) — vochtig, vloeibaar).
Eerste lid in samenstellingen met de betekenis: vocht-, vochtigheids-.
Hygrometer ( <
hygro-, -f- —> -meter). Instrument voor het
meten van de vochtigheid van de atmosfeer.
Hygroscoop ( <
hygro-, +
-scoop). Instrument dat de aanwezigheid van vocht in de atmosfeer aantoont.
Hygroscopisch (-» hygroscoop). 1. Adj. bij hygroscoop; 2. vochtaantrekkend (en daardoor de aanwezigheid van vocht aantonend).
Hyper- ( = Gr. υπέρ (hyper) = boven; in samenstellingen: boven de
gewone maat). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis:
overtreffend, om een overmaat, hogeren graad, of hoger gehalte van iets aan te geven; b.v. bij namen van chemische verbindingen.
Hypermetroop (Gr. ύπερμέτρος (hypermétros) = bovenmatig,
+ ώψ, gen. ώπός (öps, öpós) = oog, gezicht; < -> hyper-, +
μέτρον (métron) = maat). Overvérziend (v.e. oog). De naam is
afkomstig van D o n d e r s (1818—1889).
Hypo- (— Gr. υπό (hypo) = onder; in samenstellingen ook gebruikt om een lichten of lageren graad aan te geven). Eerste lid
in samenstellingen om een lageren graad of lager gehalte van iets
aan te geven; b.v. bij namen van chemische verbindingen.
Hypothese ( = Lat. hypothesis = Gr. ύπό-9-εσις (hypothesis) —
fundament, onderstelling). Aangenomen onderstelling ter wetenschappelijke verklaring van een verschijnsel.
H y p s o m e t e r ( < Gr. ύψος (hypsos) = hoogte, Η—^ -meter). Hoogtemeter, die berust op de bepaling van het kookpunt van een
vloeistof. De methode en de naam zijn afkomstig van R e g n a u l t (1810—1878).
Hysterese (Gr. ύστερεΐν (hysterein) = te laat zijn, te laat komen ;
ύστερος (hysteros) = achteraankomend, te laat; Gr. ύστέρησις
(hystérêsis) betekent: gebrek, armoede). Vertraging, het achter-
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blijven of nakomen; b.v. van een physische grootheid na verandering van een andere physische grootheid waarvan de eerste
afhankelijk is.
I
Iconoscoop ( < Gr. είκών, gen. -όνος (eikón, -ónos) = afbeelding,
beeld, Η—>• -scoop). Onderdeel van een televisieontvanger waarin
het beeld zichtbaar wordt.
Icosaëder ( = Gr. είκοσάεδρον (eikosaëdron); < είκοσι, (eikosi) =
twintig, -j- -> -eder — -vlak). Regelmatig twintigvlak (bij kristallen).
Icositetraëder ( < Gr. ε'ίκοσι (eikosi) = twintig, + τετρα- =
τέτταρες (tetra-, téttares) = vier, -| > -eder = -vlak). Vier en
twintig-vlak (bij kristallen).
-ide ( = Gr. -ειδής (eidês) = gelijkend op, met den vorm van;
είδος (eidos) = uiterlijk, vorm, gedaante. Daar in het Grieks het
achtervoegsel -ειδής vaak voorkomt achter stammen, die eindigen
op een o, werd de uitgang van deze woorden -οειδής (-o-eidês), in
het Nederlands overgenomen als -oïde; dit heeft tot gevolg gehad
dat men -oïde als het eigenlijk achtervoegsel is gaan beschouwen,
en dit ook is gaan plaatsen achter stammen, waarin de ο niet
thuishoort; b.v. —> ellipsoïde). Tweede lid in samenstellingen om
een gelijkenis in gedaante of anderszins, of een of andere betrekking aan te geven tot datgene dat in het eerste lid van de samenstelling wordt uitgedrukt.
Idiostatisch ( < Gr. ΪΒιος (idios) = eigen, Η—> statisch). Idiostatische electrometerschakeling is een schakeling zonder hulplading.
I m m e r s i e ( = Lat. immérsio = indompeling, het verzinken;
immergere = indompelen, verzinken; <
in- (1), -j- mérgere =
in-, onderdompelen). Indompeling; b.v. v.h. object bij microscopisch onderzoek.
Impedantie ( = Eng. impedance; Lat. impedire — verhinderen,
versperren; eig. de voetboeien aanleggen; < -> in- (1), -f pes,
gen. pedis — voet). Weerstand tegen stroming; spec. wisselstroomweerstand. Het begrip en het woord zijn van Η e a ν is i d e (1850—1925).
I m p e t u s (Lat.; = het voorwaarts dringen, snelle beweging, vaart;
impétere = op los gaan, aanvallen; < --> in- (1), + pétere = naar
iets werpen, aanvallen). In de Middeleeuwen werd deze term
gebruikt voor de actieve qualiteit in een bewegend projectiel, die
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de beweging ervan in stand houdt. Een andere naam ervoor was
•impidsus (-> impuls) of
nisus.
Impuls, impulsie (Lat. impülsus — het in beweging brengen, stoot;
impéllere ------ ergens tegen slaan, in beweging zetten; <
in- (1),
r péllerc ----- stoten, slaan). In de Middeleeuwen werd de term
impülsus gebruikt als synoniem van --> inipeius. In de mechanica
is impuls 1. een grootheid die een maat is voor een gedurende
zeer korten tijd werkende kracht; 2. aequivalent met „hoeveelheid van beweging". N e w t o n (1642—1727) gebruikte voor
dit begrip het woord -> motus ( = beweging).
In, in- (Lat.; praep. of eerste lid in samenstellingen; in het laatste
geval: il- voor l, im- voor b, m en p, ir- voor r). Als praep.: in, op,
ergens heen; b.v. -•> actio in dislans ~ werking op afstand; inin samenstellingen: 1. erin, erop, erbij, tot in, naar toe, of zonder
duidelijke betekenis; 2. on-, geeft ontkenning aan ( — Gr. α(-> «-))•
Inclinatie (Lat. mchndtio = buiging; mchndre = (ergens heen)
buigen; < -> in- (1), + dinarc = Gr. κλίνειν (klinein) — neigen,
buigen). Magnetische inclinatie is de hoek die de richting deiveldsterkte van het magnetische veld der aarde maakt met het
horizontale vlak; ontdekt in 1544 door H a r t m a n n (1489—
1564). G i l b e r t (1540—1603) gebruikte voor deze afwijking
den naam -> declinatie.
Index (Lat.; — aangever, kenmerk, opschrift; plur. indices-,
indicdre — aanwijzen; <
in- (1), + dicdre = plechtig verkondigen). Aanwijzer, wijzer (v.e. toestel); karakteristieke grootheid; b.v. kleurindex.
Indicator (Lat.; aanwijzer, verklikker; indicdre = aanwijzen,
verklikken; --> index). Substantie die gebruikt wordt om iets aan
te tonen, b.v. den zuurgraad.
Indifferent ( = Lat. indifferents, gen. -éntis; <
in- (2), -f- dijfér re
-= naar verschillende kanten dragen, verschillen; < —> dis-,
jérre ~ dragen, brengen). Onverschillig, zonder voorkeur voor
een bepaalde richting.
Inductantie ( Eng. induct-ance\-> inductie). Inductieve weerstand.
Inductie (Lat. inductio = het inbrengen, heenleiden; indücere -invoeren, heenleiden; < --> in- (1), + dücere — voeren, leiden).
Beïnvloeding van naburige lichamen door andere electrisch geladen of magnetische lichamen, of door electrische stromen.
Inductor (-> inductie). Toestel dat berust op inductie; b.v. inductor van R u h m k o r f f .
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Inertiaal (->- inertie). Op de traagheid betrekking hebbend. Inertiaalsysteem is een systeem waarvoor de wet van de traagheid
geldt.
Inertie (Lat. inértia = ongeschiktheid, traagheid, loomheid;
iners = niet bedreven, onwerkzaam, traag; <
in- (2), -f ars
— vaardigheid, kunst). Traagheid. N e w t o n
(1642—1727)
noemt vis inértiae (Lat.; = kracht van de traagheid) de aan de
materie ingeplante kracht, waardoor zij het vermogen heeft weerstand te bieden, zodat zij, zo mogelijk, in een toestand van rust
of van rechtlijnige beweging zal volharden.
Inflectie (Lat. infléctio = het buigen, buiging; infléctere = buigen,
krommen; < —> in- (1), + fIédere ~ buigen, krommen). Buiging
(v.h. licht). De naam infléctio werd door N e w t o n (1642—
1727) gegeven aan het buigingsverschijnsel dat door den ontdekker G r i m a l d i (1618— 1663) diffrdctio ( ~ diffractie) was
genoemd.
Influentie (Lat. influéntia = het binnenstromen, beïnvloeding;
influere — binnenstromen, zich mededelen; <
in- (1), -f fluere
— stromen). Beïnvloeding van een niet-geladen lichaam door een
electrisch geladen lichaam. De electrische influentie werd ontdekt door v o n G u e r i c k e (1602—1686).
Infra- (Lat.; = beneden, onder (van plaats en in rang)). Eerste
lid in samenstellingen met de betekenis: lager dan, minder dan;
b.v. infrarood (met frequentie lager dan van rood), infrageluid
(van lagere frequentie dan het hoorbare geluid). Tegenover infrastaat niet —> ultra-, maar -> supra- of
super- (dus tegenover
infrarood liever supra violet dan ultraviolet).
Infrasoon ( <
infra-, -j- Lat. sónus = geluid). Infrasone trillingen zijn akoustische trillingen met lagere frequenties dan die van
het hoorbare geluid. Tegenover infrasoon gebruike men suprasoon of supersoon, liever dan ultrasoon;
infra-,
Inhibitor (Lat. inhibére =• inhouden, tegenhouden, beperken;
< ->- in- (1), -f habére = hebben, houden). Vertrager, negatieve
katalysator, remstof.
Input (Eng.; to put in = inzetten). 1. Ingang; 2. opgenomen vermogen, ingangs vermogen.
Instrument (Lat. instruméntum = gereedschap (van allerlei aard),
werktuig; instréere = ineenvoegen, inrichten; < —> in- (1), +
stniere = in rijen of lagen in of naast elkaar leggen, opbouwen,
aanleggen). Werktuig, toestel, gereedschap.
Instrumentarium (-> instrument·, plur. instrumentaria),
VerYr. w. in de N.

5

66
zameling van instrumenten dienend voor een bepaald onderzoek.
Intensiteit ( = Fr. intensité; Lat. inténsus = krachtig, sterk;
inténdere — uitrekken, spannen; < —> in- (1), -f tendere =
spannen). Sterkte.
Inter- (Lat.; = tussen). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis: tussen (twee).
Interactie ( < —> inter-, -j- Lat. dctio — werking). Wisselwerking.
Interferentie (== Eng. interference = inmenging, botsing; to
interfere = zich mengen in, in botsing komen; <
inter-, +
Lat. férens, gen. e'ntis ~ part. praes. v. férre = dragen, brengen
jérri — zich voortbewegen). Wederkerige inwerking (superpositie)
van twee golfbewegingen.
Interferometer ( <
inter-, Η—> -meter). Instrument voor het
meten van interferentieverschijnselen.
Intermitterend (Lat. intermittere = tussen in laten komen, een
tussenruimte laten, afbreken; < -> inter-, -f mittere = zenden).
Met tussenpozen werkend of verschijnend.
Interpolatie (Lat. interpoldtio ~ inlassing; -> interpoleren). Het
tussenvoegen, inlassing.
Interpoleren (Lat. interpoldre ~ oppoetsen, vervalsen, inlassen;
interpolis — opgepoetst, nieuw opgemaakt; <
inter-, + polire
— polijsten, glad maken). Inlassen, tussenvoegen; uitgaande van
experimenteel bepaalde waarden van een grootheid andere
,,tussengelegen" waarden bepalen door berekening of door middel
van een graphische voorstelling.
Interruptie (Lat. interrüptio = het afbreken; internimpere -----vaneenscheuren, afbreken; < —> inter-, -j- rümpere = breken).
Onderbreking.
Interruptor (Lat.; = hij die afbreekt;
interruptie). Onderbreker.
Interval (Lat. intervdllum = tussenruimte, afstand; < -> inter-, -Jvdllus = schanspaal, palissade; lett. ruimte tussen twee palissaden). Tussenruimte, tussenpoos; afstand tussen twee muzikale
tonen.
Intra- (Lat.; — binnen, naar binnen). Eerste lid in samenstellingen
met de genoemde betekenis.
Invariabel ( < —> in- (2), + Lat. varidbilis = veranderlijk; varidre
= veranderen; vdrius = afwisselend). Onveranderlijk.
Invariant ( <
in- (2), -f- vdrians, gen. -dntis = part. praes. v.
varidre = veranderen). Wordt gezegd van een grootheid die niet
verandert; b.v. bij een bepaalde transformatie.
Inversie (Lat. invérsio — omkering, verplaatsing; invértere ~
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omkeren, verruilen; <
in- (1), -f- vérter e = keren, draaien).
Omkering; b.v. van de draaiing bij suikers. Inversie-slinger is een
slinger die denzelfden slingertijd behoudt, als hij onderstboven
wordt opgehangen.
Ion (Gr. ιόν (ión) = neutr. ν. ιών, gen. ιόντος (ion, ióntos) = part.
praes. ν, ίέναι (iénai) = gaan). Geladen atoom of atoomgroep met
een electrische lading. F a r a d a y (1791—1867) gaf in 1834
den naam ion ( = gaande) omdat zulke atomen zich onder invloed
van een electrische spanning bewegen.
Ionisatie
ion). Het splitsen in ionen.
Ionometer ( < -> ion, Η—-meter).
Instrument voor het meten
van den ionisatiegraad (van gassen).
Iris (Lat. iris, gen. tridis — regenboog; later ook: regenboogvlies
v.h. oog; Gr. Τρις, gen. 'ίριδος (iris, iridos) = regenboog). Regenboogvlies (v.h. oog). Iris-diaphragma is een -> diaphragma met
ronde opening die groter en kleiner gemaakt kan worden evenals
de pupil van het oog.
Irradiatie (Lat. irradidtus = part. perf. v. irradidre = bestralen,
schitteren; < --> in-{ 1), ~f radidre = stralen; rddius — straal).
Overstraling·, het verschijnsel dat heldere voorwerpen op een
donkeren achtergrond groter schijnen.
Irreversibel ( <
in-(2), -j—> reversibel). Onomkeerbaar.
Isentroop ( < —> iso-, -\—> entropie). Lijn van constante entropie.
I s o - ( = Gr. ίσο- (iso-); ΐσος (isos) = gelijk aan). Eerste lid in samenstellingen met de genoemde betekenissen.
Isobaar ( < -» iso-, -j- Gr. βάρος (baros) — zwaarte, gewicht). 1.
Lijn van constanten druk. 2. Isobaren noemt men ook atoomkernen met hetzelfde atoomgewicht, maar verschillend atoomnummer.
Isochoor ( <
iso-, + Gr. χωρίον (chörion) = ruimte). Lijn van
constant volume; bij constant volume.
Isochromaat ( < -> iso-, + Gr. χρώμα, gen. -ατος (chroma, -atos)
= kleur). Lijn waarop de kleur constant is (bij het onderzoek
van kristallen in convergent licht).
Isochromatisch ( < -» iso-, +
chromatisch (2)). Gelijkgekleurd;
b.v. isochromatische fluorescentie, ontdekt en benoemd door
L a l l e m a n d (1816—1886).
Isochroniseren (-> isochroon). Isochroon maken.
Isochroon (Gr. ισόχρονος (isóchronos) == gelijk in tijd, even oud;
<
iso-, -f χρόνος (chrónos) = tijd). Gelijktijdig, even lang
durend.
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Isocline ( < > iso-, +
inclinatie). Lijn die plaatsen verbindt
met gelijke magnetische inclinatie. Deze naam werd in 1829 voorgesteld door v o n H u m b o l d t (1769—1859).
I s o d y n a m e (< - iso-, + Gr. δύναμις (dynamis) = kracht). Lijn
die plaatsen verbindt met gelijke horizontale intensiteit van het
aardmagnetisme.
Isogone ( < —> iso-, -f- Gr. γωνία (gönia) = hoek). Lijn die plaatsen
verbindt met gelijke magnetische declinatie. Deze naam werd
voorgesteld in 1829 door v o n H u m b o l d t (1769—1859).
Isogyre ( < •> iso-, + Gr. γύρος (gyros) — kring, of γυρός (gyrós) =
rond). Lijn van gelijke trillingsrichting (in de kristaloptica).
Isolator ( = Ital. isolatore; -> isoleren). Niet-geleider.
Isoleren ( = Ital. isoldre — lett. tot een eiland maken; isola —
Lat. insula = eiland). Afscheiden van iets anders; afschermen
van geleiders door een niet-geleidende stof in electro- en warmte. techniek.
I s o m e e r ( < - iso-, r Gr. μέρος (méros) = deel; lett. gelijkdelig).
Wordt gezegd van: 1. Verbindingen met hetzelfde aantal atomen
van dezelfde elementen, maar die op verschillende wijze in het
molecule zijn gerangschikt; 2. atoomkernen met hetzelfde aantal
protonen en neutronen, maar met verschillende energie. Het
verschijnsel zelf heet isomerie.
Isomorf ( < > iso-,
Gr. μορφή (morphê) — vorm). Wordt gezegd van kristalsoorten met hetzelfde structuurtype.
Isophasisch ( < > iso-, + -> fihase). Isophasisch oppervlak in
een ruimte figuur is de meetkundige plaats van de punten in de
ruimte die gelijke phase hebben.
Isophoon ( < -> iso-, -f- Gr. φωνή (phónê) = geluid). Lijn van gelijke luidheid.
Isophoot ( < --> iso-, -f Gr. φως, gen. φωτός (phös, phötós) = licht).
Lijn die punten verbindt met gelijke verlichtingshelderheid.
Isopiëst ( < -> iso-, + Gr. πιεστός (piëstós) = samendrukbaar;
πιέζειν (piézein) = samendrukken). Bij constanten druk.
Isosteer ( < -> iso-, 4- Gr. στερεός (stereós) = vast, massief,
ruimtelijk). Wordt gezegd van atoomgroepen die dezelfde ruimte
innemen. Dezelfde naam is ook voorgesteld in plaats van >
isochoor
met constant volume.
I s o t h e r m ( < > iso-, 4- Gr. θερμός (thermós) = warm). Lijn van
constante temperatuur; bij constante temperatuur.
Isotoon (Gr. ίσότονος (isótonos) — gelijk gespannen; <
iso-, 4τόνος (tónos) ^ spanning; τείνειν (teinein) = spannen). Wordt
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gezegd van oplossingen die bij dezelfde temperatuur gelijken
osmotischen druk en gelijke dampspanning hebben.
Isotoop ( <
iso-, + Gr. τόπος (tópos) = plaats). Wordt gezegd
van elementen die dezelfde plaats in het periodiek systeem innemen, maar verschillend atoomgewicht hebben. De naam werd
door S ο d d y (geb. 1877) gegeven aan radioactieve elementen
met dezelfde chemische eigenschappen, maar verschillend atoomgewicht.
Isotroop ( < -» iso-, +
-troop). Wordt gezegd van een substantie die in verschillende richtingen gelijke eigenschappen heeft.
Isotypie ( < -> iso-, + Gr. τύπος (typos) = afbeelding, vorm). Men
spreekt van isotypie bij kristalsoorten die overeenstemmen in
kristalstructuur. Isotypie zegt minder dan isomorphie (-> isomorf).
J
Joule. Praktische eenheid van hoeveelheid arbeid of van arbeidsvermogen, genoemd naar J o u l e (1818—1889) die in 1841 de
naar hem genoemde wet ontdekte, die de hoeveelheid warmte
aangeeft welke door een electrischen stroom wordt ontwikkeld.
Justeren (Fr. juste = juist, nauwkeurig). Jut sten, op de juiste
wijze instellen.
Κ
Kanaalstralen (Dui. Kanal — Lat. candlis = kanaal, gracht, geul).
Ionenstralen. Deze stralen werden na hun ontdekking in 1886
door hun ontdekker G o l d s t e i n (1850—1931) Kanalstrahlen
genoemd, omdat ze door kanaaltjes in de kathode van het gebruikte toestel heen vlogen.
Kata- (== Gr. κατά (kata) = naar beneden, omlaag). Eerste lid in
samenstellingen met de betekenis: 1. neer, omlaag; 2. versterkend
of zonder duidelijke betekenis.
Katacaustica -> Caustica.
Katalysator (-> katalyse). Wekstof; substantie die de reactiesnelheid van een proces verandert, maar zelf onveranderd blijft. De
naam is afkomstig van B e r z e l i u s (1779—1848).
Katalyse (Gr. κατάλυσις (katalysis) = oplossing, ontbinding, vernietiging; καταλύε tv (katalyein) = oplossen, ontbinden; < ->
kata- (2), -f λύειν (lyein) = losmaken). Verandering van reactie-

snelheid door een substantie die zelf bij het proces niet veranderd
wordt. Naam en begrip werden in 1835 ingevoerd door B e r z e l i u s (1779—1848). In 1833 had M i t s c h e r l i c h (1794—
1863) voor dit soort processen den naam Kontaktreaktion voorgesteld. Behoren de betreffende stoffen zelf tot de reactieproducten, dan spreekt men van autokatalyse {-> auto-).
Kataphorese ( <
kata- (1), + Gr. φόρησις (phórêsis) = het
dragen; καταφόρειν (kataphórein) = mee naar beneden voeren;
<
kata- (1), + φόρειν (phórein) = met zich mee dragen). Verplaatsing van colloïdale deeltjes in een electrisch veld; —
electrofhorese.
Kathetometer ( < Gr. κάθετος (kathetos) = naar beneden gelaten ;
als subst.: verticale lijn, loodrechte hoogte, -f- -·> -meter·, προς
την κάθετον μετρεΐν (pros ten katheton metrein) = volgens het
schietlood meten; καθιέναι (kathiénai) — naar beneden laten
zakken; < -> kata- (1), -f- ίέναι (hiénai) — zenden, laten gaan).
Verticale zuil met verplaatsbaren kijker om hoogteverschillen
te meten.
Kathode (Gr. κάθοδος (kathodos) — weg omlaag; < —> kata- (1), -f
όδός (hodós) = weg). Negatieve -> electrode (waar de stroom
omlaag gaat). De term cathode is afkomstig van F a r a d a y
(1791—1867);
anode.
Kation (Gr. κατίον (kation) = neutr. ν. κατίων (kation) = part.
praes. ν. κατιέναι (katiénai) = naar beneden gaan; < -> kata- (1),
+ ίέναι (iénai) = gaan). Het positief geladen —> ion dat naar de
— kathode gaat. De naam cation is afkomstig van F a r a d a ν
(1791—1867).
Katoptrica ( = Lat. catóptrica = Gr. κατοπτρική sc. επιστήμη
(katoptrikê epistêmê) = leer van de terugkaatsing; κατοπτρικός
(katoptrikós) = tot een spiegel behorend; κάτοπτρον (katoptron)
= spiegel; κατοπτρίζειν (katoptrizein) = terugspiegelen; < ->
kata- (1), -r όπτίζειν (optizein) = zien). Leer van de terugkaatsingvan het licht.
Keivin. Kelvin-schaal is de „absolute" temperatuurschaal die
dezelfde verdeling gebruikt als de CWstMS-schaal, maar begint bij
het absolute nulpunt. Men spreekt dan van graden Keivin. De
naam werd gegeven op voorstel van K a m e r l i n g h O n n e s
(1853—1926) ter ere van L o r d Κ e l v i n ( = S i r W i l l i a m T h o m s o n ; 1824—1907), die in 1854 de absolute temperatuurschaal het eerst goed definieerde.
Kenotron ( < Gr. κενός (kenós) = leeg, -f-tron (2)). Luchtledig
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gepompte buis dienend als gelijkrichter; Amerikaanse naam voor
ventielbuis.
Kilo- (Gr. χίλιοι (chilioi) = duizend). Eerste lid in samenstellingen
met de namen van eenheden om het duizendvoud van die eenheden aan te geven.
Kine (Gr. κινεΐν (kinein) = bewegen). Eenheid van snelheid.
Kinematica ( = Fr. cinématique; Gr. κινηματικός (kinêmatikós) =
adj. bij κίνημα gen. -ματος (kinêma, -matos) = beweging; κινεΐν
(kinein) — bewegen). Leer der bewegingen op zich beschouwd,
afgezien van de oorzaken; onderdeel van de -> mechanica. De
naam cinématique werd in deze betekenis ingevoerd door Α mp è r e (1775—1836).
Kinematisch (—> kinematica). 1. Op beweging betrekking hebbend ;
2. tot de kinematica behorend, of volgens de methode der kinematica.
Kinematograaf (— Fr. cinématographe·, < Gr. κίνημα, gen. -ματος
(kinêma, -matos) = beweging, -\—> -graaf). Door de gebroeders
L u m i è r e in 1895 geconstrueerd toestel voor het projecteren
van bewegende beelden. Een door E d i s o n (1847—1931) vroeger geconstrueerd toestel van denzelfden aard was door hem
cinetograph genoemd.
Kinetisch ( = Fr. cinétique\ Gr. κινητικός (kinêtikós) = beweging
betreffend; κινεΐν (kinein) = bewegen). Adj. gebruikt om enig
verband met beweging aan te geven. De term kinetische energie
{ = arbeidsvermogen van beweging) werd in 1867 ingevoerd door
W i l l i a m T h o m s o n (1824—1907) ter vervanging van het
door R a n k i n e (1820—1872) voorgestelde woord actuele
energie; -> potentiële energie.
Klino- (Gr. κλίνειν (klinein) = doen leunen, schuin tegen iets aan
zetten, neigen). Klino-as — hellende as bij kristallen van het ->
monokliene stelsel.
Klystron (Gr. κλύζειν (klyzein) = golven, klotsen, Η—> -tron (2)).
Inhaalbuis; door de Gebr. V a r i a n geconstrueerd toestel voor
het opwekken van zeer korte radiogolven (door electronen elkaar
te laten inhalen).
Ko- -> Co-.
Kolloïde
Colloïde.
K o m p a s (— Fr. compas — passer, scheepskompas; Ital. compassdre = afpassen, nauwkeurig meten; < -> com-, + Lat.
passus = stap, pas). Eig. werktuig om te meten. In de 15e en 16e
eeuw werd met dit woord ook een zakzonnewijzer bedoeld, die
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met behulp van een magneetnaald werd opgesteld. De naam ging
daarna over op de magneet met bijbehorenden verdeelden cirkel.
Koppel (— Fr. coitfile', Lat. cópula — band, verbinding). Systeem
van twee gelijke, evenwijdige, maar tegengestelde, krachten.
Kristal (Lat. crystdüum of crystdllus = Gr. κρύσταλλος (krystallos)
-- ijs, bergkristal). Vast lichaam met een of andere regelmatige
structuur. De naam gaat terug tot een vroegere mening dat
bergkristal een vorm van ijs was.
Kristallijn (Lat. crystdllinus — uit kristal; —> kristal). Met kristalstructuur.
Kristalliseren (-> kristal). Tot den kristaltoestand (doen) overgaan .
Kristallokristal). Eerste lid in-samenstellingen om een verband met kristal aan te geven; kristal-.
Kristallogonie ( < •> kristallo-, -f Gr. -γονία (-gonia) = -wording,
ontstaan; γιγνέσΙ}at, (gignésthai), stam γεν (gen) — ontstaan).
1. Kristalvorming; 2. leer van de kristalvorming.
Kristallographie ( < -•> kristallo-, 4-graphie). Kristalbeschrijving.
Kristalloïde (—- Eng. crystalloid', <
kristallo-, —> -ide). Oplossing die gemakkelijk in gekristalliseerden toestand te krijgen
is; in tegenstelling tot de —> colloïden. De naam werd in 1861
gegeven door G r a h a m (1805—1869).
Kritisch -> Critisch.
Kroonglas
Crown-glas.
Kubiek ( = Lat. cïibicus — Gr. κ υ β ι κ ό ς (kubikós); -> kubus). Kubusvormig. Kubiek of kubisch wordt gebruikt in de kristallographie als naam voor het stelsel waarvan de kubus de grondvorm is.
Kubus (—-- Lat. ai bus of cybus = Gr. κύβος (kiibos) = dobbelsteen;
bij Ε u c 1 i d e s (ong. 300 v. Chr.) in de tegenwoordige betekenis,
in de wiskunde ingevoerd).
KwQu-.
L
Labiel (Lat. Idbilis = wat gemakkelijk valt; Idbi = glijden, vallen).
Onstandvastig, wankelbaar, niet-stabiel.
Laborant (Lat. labórans, gen. -dntis = part. praes. v. labordre —arbeiden; Idbor — arbeid). Hij die werkt in een laboratorium.
Laboratorium ( < L a t . labordtus = part. perf. v. labordre — arbei-
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den, werken, -f -órium = achtervoegsel dat de plaats aangeeft).
Lambert. In America gebruikte eenheid van helderheid, genoemd
naar J o h a n n H e i n r i c h L a m b e r t (1728—1777), die
in zijn fthotométria voor het eerst duidelijk onderscheid maakt
tussen helderheid (claritas visa) en verlichting (illuminatio). Men
gebruike hier uitsluitend de
stilb.
Lamel ( = Fr. lamelle =- Lat. lamélla = dun blaadje (metaal);
dem. v. Idmina = dunne plaat). Dun plaatje van een of andere
stof.
Laminair ( = Fr. laminaire-, Lat. Idmina — dunne plaat, schijfje,
laagje). Laagsgewijze; b.v. laminaire stroming.
Latent (Lat. Idtens, gen. -éntis -- onzichtbaar, verborgen; latere
— verborgen zijn). Latente warmte = opgenomen warmte die niet
dient voor temperatuurverhoging en dus op deze wijze niet kan
worden waargenomen, dus verborgen blijft. Deze term is afkomstig van L a v o i s i e r
(1743—1794) en
Laplace
(1749—1827); volgens anderen van B l a c k (1728—1799).
Legéren (Ital. legdre = Lat. ligdre = binden, verenigen). Samensmelten van metalen.
Legéring (-> legéren). Metaalmengsel, alliage.
Lens (Lat. lens, gen. léntis — linze, platte erwt (in het midden
dikker dan aan den rand). Het woord lens ( = linze) werd in
overdrachtelijken zin gezegd van de ooglens wegens de gelijkenis
van vorm, en later voor de geslepen glazen waarvan de eerst
gemaakte (die in het midden het dikst waren) op een linze geleken. Zo draagt ook de dubbel-bolle schijf aan een slinger den
naam lens. In M.E. Latijn kreeg lens ook de nieuwe betekenis;
b.v. lens crystdllina — glazen lens.
Lepton (Gr. λεπτόν (leptón) == neutr. ν. λεπτός (leptós) — klein;
lett. het kleine). De term leptonen wordt, op voorstel van Μ ó Il e r e n R o s e n f e l d i n l 947, gebruikt als verzamelnaam voor
positieve en negatieve electronen, en neutrino's.
Lipoïde ( < G r . λίπος (lipos) = vet, Η—> -ide). Vetachtige stof.
Lipolyse ( < Gr. λίπος (lipos) = vet, -f -> -lyse = ontleding). Ontleding van vetten.
Liquefactie (Lat. liquefdctio — het smelten, het vloeibaar maken;
liquefdcere — smelten, vloeibaar maken; < liquére = vloeibaar
zijn, -f jdcere = maken, doen). De overgang van een vaste stof
of van een gas in den vloeistoftoestand.
Liquefactor (-> liquefactie). Toestel voor het vloeibaar maken van
gassen.
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Liquidum (Lat.; als subst. gebruikt neutr. v. liqiiidus
vloeibaar; plur. liquida). Vloeistof, water.
-logie ( = Gr. -λογία (-logia) =- het spreken over, leer; λέγειν (légein)
= spreken, bespreken; λόγος (lógus) = woord, gesprek). Tweede
lid in samenstellingen met de betekenis: leer, wetenschap van. . ,
Longitudinaal ( Fr. longitudinal; Lat. longitudo, gen. -dinis —
lengte; lóngus — lang). In de lengterichting, in de richting van de
voortplanting; b.v. longitudinale trillingen.
Loupe (Fr.; met verschillende betekenissen, o.a. onbewerkte edelsteen ; oorsprong onbekend; als optische term in de 17e eeuw in
gebruik). Vergrootglas.
L u m e n (Lat.; = licht). Eenheid van lichtstroom.
Luminescentie ( = Dui. Lumineszenz; Lat. lumen, gen. -mini-s
licht; waarschijnlijk gevormd naar analogie met -> fluorescentie).
Luminescentie is de samenvattende naam voor alle lichtuitstraling die geen temperatuurstraling is; omvat dus -» fluorescentie
en —> phosphorescentie. De term Lumineszenz werd in 1888 voorgesteld door E. W i e d e m a n n .
Luminophoor ( < Lat. lumen, gen. -minis
licht, -f
-phoor;
lett. lichtdragend). Stof die de eigenschap der
luminescentie
heeft.
Lux (Lat.; = licht). Eenheid van verlichtingssterkte.
Lyophiel (Gr. λύειν (lyein) = oplossen, -j- φίλος (philos) = bevriend
met). Wordt gezegd van een colloïdale oplossing waarin de deeltjes
een grote affiniteit tot het oplosmiddel hebben. Is dit water, dan
spreekt men van -> hydrophiel.
Lyophoob ( < Gr. λύειν (lyein) — oplossen, + φόβος (phóbos) --vrees). Wordt gezegd van een colloïdale oplossing waarin de
deeltjes een geringe affiniteit tot het oplosmiddel hebben. Is dit
water, dan spreekt men van -> hydrophoob.
-lyse. (Gr. λύσις (lysis) = losmaking, scheiding; λύειν (lyein)
losmaken, oplossen). Tweede lid in samenstellingen met de betekenissen: scheiding, splitsing, ontleding.
Μ
Macro- (Gr. μακρός (makrós) = lang, groot). Eerste lid in samenstellingen met de genoemde betekenissen.
M a c r o c o s m o s ( < -> macro-, -f- ->· cosmos — wereld). Wereld van
het grote, heelal; in tegenstelling tot de -> microcosmos = de
wereld van het atoom.
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Magnecule ( < —> magneet, -f- Lat. -culus — uitgang die een verkleinwoord aangeeft; gevormd naar analogie van
molecule).
Elementairmagneet j e.
Magneet (Lat. mdgnes, gen. -nétis, of mdgnes lapis = Gr. μάγνης,
gen. -ητος (magnês, -êtos) of μαγνήτις (magnêtis) of μαγνήτης
sc. λίθος (magnêtês sc. lithos) = Magnesische steen, magneet).
De Griekse naam vindt zijn oorsprong in den naam van de stad
Μαγνησία (Magnêsia). Volgens sommigen is hier bedoeld de stad
Magnesia in Thessalië, volgens anderen Magnesia in Lydië. Het
laatste is waarschijnlijk, omdat S o p h o c l e s
(497—406)
spreekt van Λυδική λίθος of Λυδία (Lydikê lithos of Lydia) =
Lydische steen. Volgens Ρ 1 a t ο (427—347) noemt E u r i p i d e s (485—406) dezen steen Μαγνήτις (Magnêtis), terwijl de
meesten hem λίθος Ήρακλεία (lithos Hêrakleia) = Heracleïsche
steen noemen. Ρ 1 i n i u s (23—79) onderscheidt mdgnes (waarschijnlijk haematiet) en férrum vivum (lett. levend ijzer, waarschijnlijk magnetiet). P l i n i u s verhaalt dat volgens Ν i c a nd e r de naam van den steen is afgeleid van M a g n e s , den
naam van den man die de aantrekkende werking het eerst had
ontdekt. Hij deed die ontdekking toen hij bij het weiden van zijn
kudde vond dat de nagels van zijn schoenen en het ijzer van zijn
staf aan den grond kleefden.
Magnetisatie (-> magneet). Vector grootheid die een maat is voor
het magnetisch moment per volume-eenheid.
Magnetisch ( = Lat. magnéticus). Adj. bij magneet; de eigenschap
van een magneet hebbend.
M a g n e t i s m e (-> magneet). Het geheel van magnetische verschijnselen. Het onderscheid tussen
dia- en
paramagnetisme werd
gevonden door F a r a d a y (1791—1867).
Magneto- (-> magneet). Eerste lid in samenstellingen om een verband met magneet of magnetisme aan te geven.
Magnetometer ( < -> magneto-, -j—> -meter). Instrument voor
het meten van variaties in de magnetische declinatie.
Magneton ( < -> magneet, -f -> -on). Elementair magneetje of
elementair ringstroompje.
Magnetostrictie ( < -> magneto-, -f- Lat. strictio — samenpersing,
vernauwing; stringere = sterk aantrekken, samentrekken).
Mechanische vervorming ten gevolge van magnetisatie.
Magnetron ( <
magneet, -j—-> -tron (2)). Zendbuis waarin de
gloeidraad zich bevindt in een magneetveld.
Makro- -> Macro-.
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Manomanometer). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis: druk-.
Manocryometer ( <
mano-, -j- -> cryo-, Η—> -meter). Instrument voor het bepalen van smeltpunten of stollingspunten onder
druk.
Manometer ( < Gr. μανός (manós) = dun, ijl, + —> -meter). Instrument voor het meten van den druk van gassen; oorspronkelijk
alleen gebruikt voor een druk lager (ijler) dan den druk van de
atmosfeer; vandaar de naam. Door het gebruik voor alle drukken
heeft mano- de betekenis gekregen van druk-.
Manostaat ( < —> mano-, -f Gr. στατός (statos) = stilstaand,
stationnair; ίστάναι (histanai) --- doen stilstaan). Drukregelaar;
instrument voor het handhaven van een constanten druk.
Massa (Lat.; = Gr. μαζα (maza) =- deeg, klomp, brok; μάσσειν
(massein) — kneden). Het woord massa is door N e w t o n
(1642—1727) ingevoerd als naam voor de hoeveelheid stof
(iqudntitas matériae).
Massaspectrograaf ( < -> massa, -fspectrograaj). Door
A s t o n (1877—1945) in 1919 geconstrueerd toestel voor het
bepalen van de massa van isotopen. Het toestel kreeg den naam
spectrograaj, omdat de indrukken op de photographische plaat
gelijkenis vertonen met een
spectrum.
Materialisatie ( = Fr. matérialisation; matérialiser — stoffelijk
maken; Lat. mater idlis — stoffelijk; matéria = stof). Het tot
materie overgaan.
Materie (Lat. matéria =- stof, grondstof; mater = moeder,
voortbrengster, bron). Stof.
Maxwell. Electromagnetische eenheid van magnetische flux, vastgesteld door de Union Internationale de Physique in 1934, en
genoemd naar M a x w e l l (1831—1879) die de opsteller geweest is van de electromagnetische theorie.
Mechanica (Lat. (ars) mechanica — Gr. μηχανική sc. τέχνη (mêchanikê sc. téchnê) = kunst om werktuigen te maken; Lat. ars =
Gr. τέχνη (téchnê) — kunst; μηχανή (mêchanê) = middel, werktuig). 1. Werktuigkunde; 2. leer der evenwichten en bewegingen
in den ruimsten zin.
Mechanisch (Lat. mechanicus = Gr. μηχανικός (mêchanikós) —
tot de werktuigkunde behorend; — mechanica). Met behulp van
een werktuig.
Medium (Lat.; : = het middelste; als subst. gebruikt neutr. v.
médius ^ middelste, in het midden gelegen). Middenstof.
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M e g a - (Gr. μέγας (mégas) = groot). Eerste lid in samenstellingen
met de namen van eenheden om het millioenvoud van die eenheden aan te geven.
M e m b r a a n (Lat. membrdna — dunne huid, vlies). Vlies.
Meniscus (Gr. μηνίσκος (mêniskos) = dem. ν. μήνη (mênê) =
maan). Begrenzing van een vloeistof oppervlak (in aanraking
met een andere vloeistof of damp) in een nauwe buis; maantje
genoemd wegens den (meestal) gebogen vorm van de verticale
doorsnede.
Meso- (Gr. μέσος (mésos) — zich in het midden bevindend). Eerste
lid in samenstellingen; 1. met de betekenis: het midden houdend,
zich in het midden bevindend; 2. om een chemische verbinding
aan te duiden die optisch inactief is, ofschoon ze asymmetrische
koolstofatomen bevat.
Mesomorf ( < -> meso-, + Gr. μορφή (morphè) = vorm). Duidt
een tussentoestand aan tussen den kristallijnen en den vloeistoftoestand.
Meson, m e s o t r o n (Gr. μέσον (méson) = als subst. te gebruiken
neutr. ν. μέσος (mésos) = zich in het midden bevindend; mesotron
<
meso-, -\ > tron (1)). Verzamelnaam voor electrisch geladen deeltjes waarvan de massa ligt tussen die van electronen
en protonen. De in 1938 uitgewerkte theorie van Y u k a w a
wees op de mogelijkheid van het bestaan van zulke deeltjes. De
naam mesotron werd voorgesteld door Α n d e r s ο n en N e d d e r m e v e r die dezen naam prefereerden boven andere namen
als
penetron {= doordringend deeltje), -> barytron (= zwaar
deeltje), -> dynatron ( = krachtig deeltje), —> yukon, en derg.,
omdat de naam mesotron (intermediate partiele) juist aangeeft
dat deze deeltjes (wat de massa betreft) liggen tussen electronen
en protonen, een eigenschap die hen van deze duidelijk onderscheidt. Tegenwoordig geeft men, naar een voorstel van B h a b h a in 1939, aan den naam meson terecht de voorkeur boven
mesotron.
Meta- (Gr. μετά (meta) — praep. en adv.: daarbij, daaronder, te
midden van, tussen). Eerste lid in samenstellingen; 1. met de
genoemde betekenissen; 2. om een verandering of verschil aan
te geven ten opzichte van het hoofdbegrip; b.v. metacentrum,
metachemie, of meta-verbindingen, spec. ter onderscheiding van
—> ortho- en -> ^ara-verbindingen.
Metaal (Lat. metallum — mijn, erts; Gr. μέταλλον (métallon) =
ertsmijn, bij sommigen ook: erts, metaal; P l i n i u s (23—79)
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leidt liet af van μεταλλαν (metallan) = onderzoeken, doorvorsen).
Mettalloïde ( < -> metaal, -j—> -ide; lett. een op metaal gelijkende
stof). Chemisch element dat geen metaal is.
Metastabiel ( <
meta- (2), + -» stabiel). Geeft een toestand aan
die wel is waar stabiel is, maar door uitwendige invloeden toch
gemakkelijk in een meer stabielen toestand overgaat.
Meteoro- (Gr. μετέωρος (metéöros) = mee opgetild, hoog in de
lucht; spec. gebruikt voor verschijnselen aan den hemel of hoog
in de atmosfeer; < -> meta- (1), -f αΐρειν (airein) = optillen).
Eerste lid in samenstellingen om een betrekking aan te geven met
atmosferische verschijnselen; b.v. meteorograaf (-> -graaf).
Meteorologie ( = Gr. μετεωρολογία (meteörologia) = kennis van
de hemelverschijnselen; < —> meteoro-, + —> -logie). Oorspr.
omvatte de meteorologie ook de astronomie, later alleen de leer
van de weersverschijnselen.
Meter (Lat. métrum — Gr. μέτρον (métron) = maat; μετρεΐν
(metrein) =- meten). Eenheid van lengte.
- m e t e r (—> meter). Tweede lid in samenstellingen om een instrument aan te geven tot het meten van een of andere grootheid.
- m e t r i e ( = Lat. -métria — Gr. -μετρία (-metria) = -meting;
μετρεΐν (metrein) = meten). Tweede lid in samenstellingen met de
betekenis: -meting.
Metronoom ( < Gr. μέτρον (métron) = maat (ook in muziek), +
νόμος (nómos) — wet, voorschrift). Instrument dienend voor het
meten van slingertijden, of voor het aangeven van de maat voor
de muziek (het voorschrift voor de maat aangevend).
Micel ( < Lat. mica — kruimel, + -ella = dem. uitgang; lett.
kruimeltje). Aggregaat van moleculen; kleinste vaste deeltjes
van georganiseerde lichamen.
Micro- (Gr. μικρός (mikrós) = klein). Eerste lid in samenstellingen:
1. met de betekenis: klein; 2. met de namen van eenheden, om
het millioenste deel van die eenheden aan te geven.
M i c r o c o s m o s ( < —> micro-, -f
cosmos — wereld). Heelal in het
klein. Deze term wordt vaak gebruikt voor de wereld van atomen
en moleculen.
Microfoon ( < -> micro-, -f Gr. φωνή (phónê) = geluid, stem).
Deze naam is oorspronkelijk door W h e a t s t o n e (1802—
1875) gegeven aan een instrument dat zwakke geluiden voor het
menselijk oor hoorbaar moest maken (zoals de tegenwoordige
stethoscoop). Tegenwoordig is de term gereserveerd voor instrumenten die geluidstrillingen omzetten in electrische trillingen.
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Micrometer ( < —> micro-, -f- -meter). Instrument voor het meten
van kleine grootheden; spec. voor kleine lengten.
Micron (Gr. μικρόν (mikrón) = als subst. te gebruiken neutr. v.
μικρός (mikrós) = klein; lett. het kleine). Lengte-eenheid =
1/1000 mm.
Microscoop ( < -> micro-, + -> -scoop). Instrument voor het
waarnemen van zeer kleine voorwerpen.
Microtoom ( < -> micro-, -f Gr. τομός (tomós) = snijdend, scherp;
τέμνειν (témnein) = snijden). Instrument voor het snijden van
zeer dunne (microscopische) schijfjes.
Milli- (Lat. mille = duizend). Eerste lid in samenstellingen met de
namen van eenheden ter aanduiding van het duizendste deel
van die eenheden.
Mineraal (— Fr. minéral; mine = mijn). Delfstof (gewoonlijk
anorganisch) met een bepaalde chemische samenstelling.
Mineralogie ( <
mineraal, -f
-logie). Wetenschap van de
mineralen, delfstof kunde.
Minuut (Lat. miniitus = klein). Met den naam minuta (= kleine
delen) werden in de Latijnse vertalingen van Arabische werken
de breukdelen der eenheid in het zestigtallig stelsel aangegeven.
De delen die 1 /60 deel der eenheid zijn, kregen den naam prima
minuta ( = eerste kleine delen) of kortweg minuta; de delen die
1/60 deel van deze prima mimita (dus 1 /3600 deel van de eenheid)
zijn werden secunda minuta (— tweede kleine delen) genoemd, of
afgekort secunda. De zestigtallige verdeling is bij ons behouden
gebleven bij de tijd- en hoekmeting. De onderverdelingen van de
eenheid (uur, resp. graad) heten nu minuut, resp. secunde of
seconde. De tekens ' en " werden ook reeds bij de Grieken gebruikt voor het aangeven van de eerste en tweede onderverdeling.
Modificatie ( = Fr. modification; Lat. modificdtio = afmeting,
wijziging; Lat. modificdre — afmeten, een maat stellen, wijzigen).
Verandering, gewijzigde vorm.
Modulatie (—> moduleren). Het moduleren; het resultaat van
moduleren.
Moduleren (Lat. moduldri — de maat aangeven (in de muziek);
modulus =• maat). Op hoogfrequente trillingen (draaggolf) een
andere trilling superponeren (een andere maat opdringen), welke
laatste dan meestal de draagster is van het gesproken woord of
van de muziek.
M o d u l u s (Lat.; = maat, maatstaf waarnaar iets berekend wordt;

— dem. ν. modus — maat). Grootheid die een bepaalden toestand
karakteriseert; b.v. elasticiteitsmodulus.
Moleculair (— Fr. moleculaire; —> molecule). Op moleculen betrekking hebbend; b.v. moleculair-gewicht, -theorie. Men gebruike
liever de termen: molecuulgewicht, molecuultheorie, etc.
Molecule ( < Lat. móles - - zwaarte, massa, -f -cülus = uitgang die
verkleinwoord aangeeft; lett. klein massadeeltje). Kleinste deeltje
van een element of verbinding dat nog dezelfde eigenschappen
heeft als het geheel. Het begrip molecule is ingevoerd door Α ν og a d r o (1776—1856).
M o m e n t (Lat. moménium ~ moviméntum — beweegkracht, gewicht, betekenis, wat den doorslag geeft; movére = bewegen).
Iets waar het op aankomt, een zaak van gewicht. In natuurkunde
en mechanica komt het woord moment in veel betekenissen voor,
maar steeds verstaat men onder het moment van een grootheid
het product van het aantal eenheden van die grootheid en het
aantal eenheden van een bepaalden afstand. Door G a 1 i 1 e ï
(1564—1642) werd het woord moment gebruikt voor het product
van gewicht en weg, en voor het product van kracht en hefboomsarm.
Mono- (Gr. μόνοc (monos) -- alleen). Eerste lid in samenstellingen
met de betekenissen: enkelvoudig, enkel-, één-. Als het tweede
lid van de samenstelling van een Latijns woord is afgeleid verdient het Latijnse --> uni- de voorkeur boven mono-; b.v. unimoleculair of iinivalent boven raowomoleculair of mo-wo valent.
Monochromator ( <
mono-, + Gr. χρώμα, gen. -ματος (chroma,
-matos)
kleur). Spectraaltoestel dat slechts licht van één kleur
doorlaat.
Monoklien ( < --> mono-, -j- Gr. κλίνειν (klinein) = doen leunen,
schuin tegen iets aan zetten, neigen). Een monoklien kristal heeft
drie ongelijke assen, waarvan twee met elkaar een scheven hoek
maken, terwijl de derde met de beide andere rechte hoeken maakt
(er is dus maar één scheve hoek, maar één neiging; --> triklien).
Monotropie ( < -> mono-, Α—> -tropie). Bepaalde vorm van —>
allotropie, waarbij één modificatie steeds stabiel is, de andere
steeds metastabiel.
Monteren ( = Fr. monter - inrichten, in elkaar zetten; vulgair
Lat. montdre — stijgen, beklimmen, inrichten; mons, gen. móntis
•-— berg). In elkaar zetten (van toestellen).
Motor (Lat.;
beweger; movére -- in beweging brengen). Machine
die drijfkracht levert.
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Motus (Lat.; = beweging; -> motor). Beweging. N e w t o n
(1642—1727) gebruikte dit woord voor het begrip: hoeveelheid
van beweging.
Multi- (Lat. miiltus — veel, talrijk). Eerste lid in samenstellingen
met de betekenissen: veelvuldig, veel-.
Multipel (Eng., Fr. multiple = Lat. multiplex = veelvuldig;
< —> multi-, + plicdre = vouwen). Veelvuldig.
Multiplet (-> multipel). Veelvoudige spectraallijn of veelvoudige
energietoestand van een atoom.
Multiplicator (Lat.; = vermenigvuldiger; multipiicdre = vermeerderen, vermenigvuldigen; —> multipel). Galvanometer met
veel windingen, geconstrueerd in 1820 door S c h w e i g g e r ,
terwijl de naam werd gegeven door S e e b e c k (1770—1831).
Tegenwoordig wordt met den naam multiplicator meestal een
toestel bedoeld waarin door secundaire emissie het aantal van de
primaire electronen wordt vermenigvuldigd, vermenigvuldiger.
Multivalent ( < —> multi-, +
valent — -waardig). Meer dan één
valentie hebbend, meerwaardig.
Mutantie (Lat. mutans, gen. -dntis — part. praes. v. mutdre =
veranderen; gevormd naar analogie van frequentie·, Eng. muiancy, Fr. mutance). Deze naam werd op de Union internationale
de Physique in 1947 voorgesteld door S i ζ ο ο voor het aantal
mutaties per tijdseenheid bij radioactieve stoffen.
Mutatie (Lat. mutdtio — verandering; mutdre — veranderen).
Gemeenschappelijke naam voor alle vormen van natuurlijke en
radioactieve kernprocessen.
Myoop (Gr. μύωψ (myöps) = de ogen sluitend, bijziend; < Gr.
μύειν (myein) = sluiten, -f· ώψ, gen. ώπός (öps, öpós) = het zien,
oog). Bijziend. De naam hangt samen met het feit dat bijzienden
dikwijls de ogen bijna sluiten, als ze een voorwerp duidelijk willen
zien. De naam was vóór D o n d e r s (1818—1889) reeds bekend
in deze betekenis.
Myopie ( = Gr. μυωπία (myöpia); -> myops). Bijziendheid.
Myria- (Gr. μύριοι (myrioi) = tienduizend). Eerste lid in samenstellingen met de namen van eenheden om het tienduizendvoud van
die eenheden aan te geven.
Ν
Nano- (Lat. ndnus — Gr. νάννος of νάνος (nannos, nanos) = dwerg).
Eerste lid in samenstellingen met de namen van eenheden ter
Yr. W. in de N.
6
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aanduiding van het milliardste deel van die eenheden; aanbevolen
in 1939 door den Natuurkundigen Raad van Nederland.
Negatief ( = Lat. negativus; negdtio = ontkenning). Duidt een
ontkenning of afwezigheid aan; gewoonlijk gebruikt in tegenstelling tot - positief.
Negaton ( < — n e g a t i e f , -j—> -on). Naam voor het negatief electron, voorgesteld door Β ο h r. De naam negaton is ook wel
voorgesteld als naam voor een hypothetisch deeltje met de massa
van een proton, maar met negatieve lading.
N e g a t r o n ( < -•> negatief, -\
electron; of < - negatief, Η
-tron(l)). Negatief electron. De naam —> negaton verdient de
voorkeur boven negatron.
N e m a t i s c h (Gr. νήμα, gen. -ατός (nêma, -atos) = draad). Wordt
gezegd van substanties die als vloeibare kristallen kunnen bestaan. Het eerste verschijnsel van deze nieuwe phase is het ontstaan van lineaire discontinuïteiten (draden); vandaar de
naam.
Nephelometer (<; Gr. νεφέλη (nephélê) — wolk, -f·
-meter).
Instrument dienend voor quantitatief onderzoek van suspensies,
door gebruik te maken van lichtverstrooiing.
Neutraal (Lat. neutralis = van geen van beide geslachten, onzijdig;
neïiter = geen van beide). Het midden houdend tussen twee
uitersten. In scheikunde: noch zuur, noch basisch. In electriciteitsleer: noch positief, noch negatief electrisch.
Neutrino ( < —> neutron, -f Ital. -ino = dem. uitgang; lett. het
kleine neutron). Hypothetisch deeltje zonder electrische lading
en zonder rustmassa; voorgesteld door Ρ a 111 i in 1936. De
naam werd gegeven door F e r m i.
Neutron ( < Lat. neïiter, gen. -trius — geen van beide, -j—>· -on; —>
neutraal). Electrisch neutraal deeltje met de massa van het proton.
De naam werd gegeven door den ontdekker C h a d w i c k in
1932.
Newton. Eenheid van kracht, voorgesteld in 1938 en genoemd naar
N e w t o n (1642—1727), die door zijn gravitatiewet den grondslag heeft gelegd voor de relatie tussen kracht, massa en versnelling.
Nicol. Kalkspaatprisma, geschikt voor het verkrijgen van gepolariseerd licht; voor het eerst geconstrueerd in 1833 door N i c o l
(1768—1851).
N i s u s (Lat.; = krachtsinspanning, het vliegen, het rondlopen der
sterren; niti = ergens op steunen, zich voorwaarts dringen). In
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de Middeleeuwen werd dit woord in dezelfde betekenis gebruikt
als -> impetus.
Nitrometer ( < Lat. nitrum — Gr. νίτρον (nitron) = salpeter, -)—>
-meter; nitro- wijst op een verband met salpeter of met stikstof).
Instrument voor het meten van het volume stikstof dat bij de
analyse van organische verbindingen vrijkomt.
Niveau (Fr.; = vulgair Lat. lïbéllum; Lat. libélla — dem. v.
libra = balans; het Franse livel (en liveau) werd door dissimilatie
nivel en niveau). Waterpas, peil, vloeistof spiegel.
N o n - (Lat.). Niet-; b.v. non-polair.
Nonius. Hulpmiddel voor nauwkeurige schaalaflezing, in 1631
geconstrueerd door den Fransman V e r n i e r (1580—1637)
volgens een idee van den Portugees N u n n e z (1492—1577),
ook N o n i u s genoemd; vandaar de naam van het instrument.
V e r η i e r spreekt van een secteur mobile, dien hij aan een verdeelden cirkel toevoegt, en die η delen bevatte op η + 1 delen
van de hoofdschaal (tegenwoordig η delen op η — 1 delen van de
hoofdschaal).
N o x (Lat.; = nacht). In Duitsland ingevoerde eenheid als maat
voor een nieuw begrip van verlichtingssterkte, de z.g. Dunkelbeleuchtungsstarke, voor lage helderheden ( = 1 millilux).
Nucleon ( <
nücleus, -\—-on).
Kerndeeltje. Deze term, die het
eerst werd gebruikt door B e l i n f a n t e , werd door de Commissie voor cosmische stralen, onderafdeling van de Union internationale de Physique, in 1947 aanbevolen als gemeenschappelijke naam voor neutronen en protonen.
Nucleus (Lat.; = kern, pit (v.e. vrucht)). Atoomkern. Deze term
werd in 1911 gegevendoor R u t h e r f o r d (1871—1937).
Numeriek ( = Fr. numérique; Lat. nümerus = getal). In een getal
uitgedrukt; b.v. numerieke apertuur; numerieke waarde =
getalwaarde. De term numeriek verdient de voorkeur boven
numerisch.
Nutatie (Lat. nutdtio = het heen en weer bewegen; nutdre — heen
en weer bewegen, schommelen). Beweging van de figuuras van
een roterend lichaam dat niet om een hoofcLtraa.gheidsas roteert
O
Object (Lat. objèctum = het in den weg geworpene, het voorliggende, voorwerp; als subst. gebruikt neutr. v. objéctus — part.
perf. v. obicere = voorwerpen, voorhouden). Voorwerp.

Objectief (Μ.E. Lat. objectivus — op een ~> object betrekking hebbend). Naar de zijde van het voorwerp gerichte lens (of lenzensysteem) in een kijker of microscoop. De namen objectief en ->
oculair zijn ingevoerd door S c h y r l a e u s de R h e i t a
(1597—1660) in zijn boek: Oculus Enoch et Eliae (1645).
Occlusie (Lat. occlüsio = sluiting; occlüdere — insluiten, opsluiten). Wordt gezegd van gassen die in de poriën van een stof
zitten opgesloten. De naam is in 1868 gegeven door Th. G r a h a m (1805—1869).
Oct-, Octa- (Lat. ócto — Gr. οκτώ (oktö) = acht; in samenstellingen οκτω- of οκτα- (oktö-, okta-)). Achtvoudig, acht-.
Octaaf (Lat. octdvus = achtste; -> oct-). Achtste toon van de toonladder; interval of omvang van acht tonen. Algemeen: interval
tussen twee frequenties met frequentieverhouding 2 : 1 .
Octaëder ( = Gr. όκτάεδρον (oktaedron); < -» octa-, Η—> -eder
= -vlak). Regelmatig achtvlak (bij kristallen).
Octode ( <
oct-, -|—> -ode). Radiobuis met acht electroden.
Oculair (Lat. oculdrius — de ogen betreffend; ócuhts = oog). Lens
die aan de oogzijde van een kijker is bevestigd;
objectief.
-ode (Gr. όδός (hodós) = weg). Tweede lid in samenstellingen met de
betekenis van -> electrode \ b.v. —> anode, -> diode.
Oersted. Electromagnetische eenheid van magnetische veldsterkte,
genoemd naar O e r s t e d (1777—1851) die in 1820 de werking
van een stroom op een magneetveld ontdekte.
Ohm. Practische eenheid van electrischen weerstand, genoemd naar
O h m (1787—1854) die in 1826 de naar hem genoemde wet ontdekte, welke het \^erband tussen electromotorische kracht,
stroomsterkte en weerstand vastlegt.
-on ( = Gr. -ov (-on); geen achtervoegsel met aparte betekenis,
maar neutr. uitgang van adjectiva op -ος (-os)). De uitgang -on
wordt in de physica gebruikt om een klein deeltje aan te geven
(evenals —>- -tron); —> magneton, -» negaton en -> positon; gevormd
naar analogie van het direct aan het Grieks ontleende -> proton.
Ook wordt -on wel eens gebruikt bij namen van instrumenten;
b.v. -> audion.
Onnes. Practische eenheid van entropie, voorgesteld op het Koudecongres in 1932, ter vervanging van de
clausius, die toen als
theoretische eenheid werd gedefinieerd. Ze werd genoemd naar
Kamerlingh
O n n e s (1853—1926), wegens zijn grote
verdiensten op het gebied van de thermodynamica.
Optica (Lat.; = Gr. οπτική sc. τέχνη (optikê téchnê) = leer van
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het zien; οπτικός (optikós) = het zien betreffend; όπτίζειν (optizein) = zien). Leer van de lichtverschijnselen.
Optiek ( = Fr. optique; -» optica). 1. Leer van het licht; in deze
betekenis gebruike men liever -> optica; 2. samenstel van optische instrumenten.
Optisch (— Lat. opticus = Gr. οπτικός (optikós) = het zien betreffend). Adj. bij -> optica of —> optiek.
Organisch (Lat. orgdnicus — Gr. οργανικός (organikós) — organisch, werktuigelijk; οργανον (órganon) = werktuig, lichaamsorgaan). Oorspronkelijk werd de naam organisch gebruikt voor
stoffen in levende organismen, of voor stoffen die er uit werden
verkregen; later voor scheikundige verbindingen waarin koolstof
voorkomt.
Ortho- (Gr. ορθός (orthós) — recht omhoog, recht tegenover,
recht, juist). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis:
recht, loodrecht, juist; b.v. ortho-as (bij monokliene kristallen).
In de scheikunde wordt ortho- in verschillende betekenissen gebruikt, gewoonlijk bij namen van verbindingen om een verschil
aan te geven met -> mela- of -> para-verbindingen.
Orthobarisch ( <
ortho-, ~f Gr. βάρος (baros) = zwaarte, gewicht). Orthobarisch volume — volume van een vloeistof bij een
gegeven temperatuur en onder een druk gelijk aan den dampdruk.
Orthochromatisch ( < -> ortho-, Η—> chromatisch (2)). Wordt
gezegd van photographische platen die de kleuren juist weergeven.
Orthorhombisch ( < -> ortho-, -j—> rhombisch). Synoniem met
rhombisch.
Orthoscoop ( < -> ortho-, -j—> -scoop). Instrument bestaande uit
^ polarisator en -> analysator voor het onderzoek van kristallen
in evenwijdig licht. De stralen gaan hierbij loodrecht door de
vlakke plaatjes; vandaar de naam.
Orthoscopisch ( < -> ortho-, -> -scopisch). Rechtziend; b.v. prisma.
Oscillatie (Lat. oscilldtio = het schommelen; -> oscilleren). Het
heen en weer gaan; trilling.
Oscillator (—> oscilleren). Triller, trillend systeem, trillingsbron.
Oscilleren (Lat. oscilldre — schommelen; oscülum = masker of
poppetje dat bij sommige plechtigheden in een boom werd opgehangen en daar dan heen en weer schommelde; — dem. v. os ~
gelaat, masker). Heen en weer gaan, slingeren, trillen.
Oscillograaf ( < ~> oscilleren, + —> -graaf). Toestel voor het
registreren van trillingen.
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O s m o s e (Gr. ώσμός (ösmós) = het stoten, stoot). Diffusie van een
oplosmiddel door een semipermeabelen wand. De naam werd
gegevendoor D u t r o c h e t (1776—1847).
Output (Eng.; = opbrengst, effect; to put out = uitzetten, uitgeven). 1. Uitgang; 2. geleverd vermogen, uitgangsvermogen.
Ovaloïde (Fr.; < ovale =• eivormig, Η—> -ide; Lat. óvum — ei).
Normalenvlak (met ovaalvormige doorsnede) behorende bij de
stralenvlak-ellipsoïde van een éénassig kristal.
O x y - (Gr. οξύς (oxys) = scherp, zuur). Eerste lid in samenstellingen
om een verband aan te geven met zuurstof of zuur.
Oxydatie (-> oxy deren). Het proces of de bewerking van oxyderen.
Oxyde ( < ~> oxy-, -) > -ide). Verbinding van een element met
zuurstof. De naam (als oxide geschreven) werd in 1787 gegeven
door d e M o r v e a u (1737—1816).
Oxyderen (-> oxyde). Een oxyde vormen. Alg.: een positieve electrische lading afgeven of een negatieve lading opnemen.
Oxydimetrie ( <
oxyde, Η—-metrie).
Het bepalen van een
hoeveelheid stof door middel van een oxydatieproces.
Ozon (Gr. οζο:>ν (ózön) — part. praes. ν. οζειν (ózein) = ruiken).
Zuurstof bestaande uit 0 3 -moleculen, ontdekt in 1840 door
S c h ö n b e i n (1799—1868). Hij gaf dezen naam wegens den
eigenaardigen reuk van dit gas.
Ρ
Panchromatisch ( < Gr. πάν (pan) = als eerste lid in samenstellingen gebruikt neutr. ν. πάς (pas) = geheel, +
chromatisch^)).
Wordt gezegd van photographische platen die voor alle kleuren
gevoelig zijn.
Para- (Gr. παρά (para) = bij, naast, langs, voorbij, van. . weg,
v a n . . uit). Als eerste lid in samenstellingen wordt para- vaak
gebruikt in betekenissen die met de oorspronkelijke slechts in
verwijderd verband staan; dikwijls alleen om enig verband aan
te geven met hetgeen door het tweede lid der samenstelling wordt
aangegeven. In de scheikunde wordt para- gebruikt met namen
van verbindingen ter onderscheiding van -> ortho- en -> metaverbindingen.
Parallax (Gr. παράλλαξες (parallaxis) — afwijking, verandering).
Verschilzicht; verschil tussen de richtingen waaronder men een
voorwerp of lichtpunt vanuit verschillende punten ziet.
P a r a m a g n e t i s c h ( < --> para-, 4 —> magnetisch).
Faraday
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(1791—1867) noemde die stoffen paramagnetisch welke zich in een
magneetveld instellen in de richting van de magnetische krachtlijnen, in tegenstelling tot de —> diamagnetische stoffen.
P a r a m e t e r ( < -> para-, -j—> -meter). Oorspr. een bepaalde grootheid bij de kegelsneden. Later naam voor bepaalde karakteristieke
grootheden; b.v. in de kristallographie.
Paraxiaal ( < -> para-, Η—> axiaal). Dicht langs de as (van een
lens of spiegel) lopend; b.v. paraxiale lichtstralen.
Partitie ( = Lat. partitio; partiri = delen, verdelen; pars, gen.
pdrtis = deel). Deling, verdeling; b.v. —> aequipartitie, -> bipartitie.
Penetron ( < Lat. penetrdre
in iets binnendringen; + -> -tron (1))
Voorgestelde naam voor het zwaar electron; -> meson.
Pentode ( < Gr. πέντε (pénte) = vijf, Η—> -ode). Radiobuis met
vijf electrodes.
Peptiseren (Gr. πέπτειν (péptein) = koken, verteren). Een neerslag in colloïdale oplossing brengen.
Per, per- (Lat.). Praep.: d o o r . . . heen, gedurende, door middel van.
Eerste lid in samenstellingen met de betekenissen: 1. door . . .
heen; 2. volkomen, ten einde toe.
Periode (Lat. periodus — Gr. περίοδος (periodos) = omloop;
< περί (peri), -f όδός (hodós) — weg). Omloop; tijdsverloop
waarna een verschijnsel zich op dezelfde wijze herhaalt; ->
periodiek.
Periodiek (Lat. periódicus = Gr. περιοδικός (periodikós) = regelmatig terugkerend; -> periode). Een verschijnsel wordt periodiek
genoemd, als na het doorlopen van een zekeren afstand of tijd
dezelfde toestand terugkeert, als het dus bestaat uit op elkaar
volgende, congruent verlopende, veranderingen. Deze worden
periodes genoemd. De term periodiek verdient de voorkeur boven
Periodisch.
P e r m a n e n t (Lat. pérmanens, gen. -éntis = part. praes. v. permanére = voortdurend blijven, uithouden; < -> per- (2), +
maner e = blijven). Permanente gassen waren die, welke (omstr.
1870) zelfs niet bij de laagste bereikte temperaturen vloeibaar
werden, zodat men meende dat ze altijd gasvormig zouden blijven.
P e r m e a b e l (Lat. permedbilis — doorgaanbaar, begaanbaar;
permedre = doorgaan, doordringen; < -> per-(\), -f- medre =
gaan). Doorlaatbaar; b.v. voor gassen, vloeistoffen of krachtlijnen.
Permeabiliteit (—> permeabel). Verhouding van magnetische in-
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ductie tot inducerend magnetisch veld. Is deze verhouding groot
bij een stof, dan kunnen de krachtlijnen er „gemakkelijk door
heen gaan"; vandaar de naam.
Ferpétuum m ó b i l e (Lat.; perpetuum — neutr. v. perpétuus
onafgebroken, voortdurend; móbile = als subst. gebruikt neutr.
v. móbilis = movibilis = beweeglijk; movére
bewegen; lett.
het voortdurend (eeuwig) beweeglijke). Toestel dat zonder toevoer van energie voortdurend in beweging zou blijven.
Phase (Gr. φάσις (phasis) = verschijning, verschijningsvorm;
φαινέσθ-αι, (phainésthai) = verschijnen). 1. Toestand of verschijningsvorm waarin een stof verkeert; b.v. vloeibare of kristallijne
phase; 2. de verschillende op elkaar volgende toestanden bij een
periodiek verschijnsel.
Phlogiston (Gr. φλογιστός (phlogistós) == verbrand; φλογίζει
(phlogizein) — in brand zetten). Het principe van verbranding
bij de alchimisten. Volgens S t a h l (1660—1734) bestonden
de metalen uit „metaalkalken" en een gasvormige stof, het
phlogiston, die bij verhitting ontsnapte.
Phonautograaf ( < --> phono-, -f- —> auto-, + —> -graaf). Een
door S c ο 11 in 1859 uitgevonden toestel voor het zichtbaar
optekenen van geluidstrillingen.
Phono- (Gr. φωνή (phóné) — geluid, stem). Eerste lid in samenstellingen om enig verband met geluid of met de menselijke stem
aan te geven.
Phonograaf ( <
phono-, + —> -graaf). Toestel voor het optekenen van geluiden, in 1877 uitgevonden door E d i s o n
(1847—1931). Het resultaat is een —> phonogram.
Phonogram ( <
phono-, —> -gram). Plaat met het door een
phonograaf opgetekende geluid.
Phonoptometer ( < —> phono-, -j- —> optisch, Η—> -meter). Toestel voor het optisch waarnemen van geluidstrillingen, geconstrueerd en benoemd door L i s s a j ο u s (1822—1880).
Phoon (Gr. φωνή (phönê) = geluid, toon, stem). Eenheid van subjectieve luidheid.
-phoor (Gr. -φορός (phorós) = -dragend, -brengend; φέρεί.ν (phérein) = dragen, brengen). Tweede lid in samenstellingen met de
betekenis: drager; b.v. —> cryophoor.
Phoronomie ( < Gr. φορά (phora) = beweging, -f νόμος (nómos)
— wet). Leer van de wetten der beweging.
Phosphorescentie (— Eng., Fr. phosphorescence; Lat. phósphorus
— Gr. φωσφόρος (phösphóros)
lichtdrager, lichtbrenger;
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< φως (phós) = licht, -}—> -phoor). De eigenschap van sommige
stoffen om na bestraling zelf straling uit te zenden van een gewijzigde spectrale samenstelling. Aan stoffen met zulke eigenschap
werd omstr. 1600 de naam phosphor gegeven.
Phosphoroscoop ( <
phosphorescentie, + -> -scoop). Instrument voor het waarnemen van phosphorescentie, geconstrueerd
door E. B e c q u e r e l (1820—1891).
Phot (Gr. φως, gen. φωτός (phös, phötós) = licht; uitspreken met
lange o). Eenheid van verlichtingssterkte.
Photechie ( < -> photo-, -f- Gr. έχειν (échein) = hebben, houden).
Eigenschap van sommige stoffen om ingestraald licht vast te
houden en later weer uit te stralen.
Photo- (Gr. φως, gen. φωτός (phös, phötós) = licht). Eerste lid in
samenstellingen om enig verband met licht aan te geven; licht-.
Photochemisch ( < -> photo-, + -~> chemisch). Volgens chemische
methodes onder invloed van licht.
Photoëlectrisch ( <
photo-, -f —> electrisch). Photoëlectrisch
effect — emissie van electronen door metalen bij bestraling met
licht.
Photoëlectron (—> photoëlectrisch). Electron dat langs photoelectrischen weg is vrijgemaakt.
Photographie ( < —> photo-, -f- -> -graphie). 1. Het optekenen met
behulp van licht; 2. lichtbeeld.
Photokatalyse ( < —> photo-, +
katalyse). Versnelling van
reacties onder invloed van licht.
Photolyse ( < -> photo-, -)—> -lyse — ontleding). Ontleding onder
invloed van licht.
Photometer ( < —> photo-, -f
-meter). Instrument voor de
photometrie.
Photometrie ( < —> photo-, -j-metrie). Het meten van lichtsterkte of van helderheden naar den visuëlen indruk.
Photon ( < -> photo-, Η—> -on). Lichtquantum, als corpuskei beschouwd. Deze term is afkomstig van C ο m ρ t ο n.
Photophysisch ( <
photo-, -j—> physisch). Volgens physische
methodes onder invloed van licht.
Photosynthese ( < —> photo-, +
synthese). Synthese onder
invloed van licht.
Phototropie ( < -> photo-, + —> -tropie). Ontstaan van gekleurde
stoffen uit ongekleurde door belichting.
Physica (Lat.; = Gr. φυσική sc. θεωρία (physikê sc. theöria) —
leer over de natuur, over het wezen der dingen; φύσις (physis) —

90

natuur, wezen). De naam physica omvatte oorspronkelijk, b.v.
bij A r i s t o t e l e s (384—322), de leer over de natuur in den
ruimsten zin, inclusief de natuurphilosophie. Eerst na de ontwikkeling van het experimenteel onderzoek kreeg het woord
langzamerhand zijn tegenwoordige betekenis.
P h y s i c u s (Lat.; plur. physici; = Gr. φυσικός (physikós) = onderzoeker naar de wetten van de natuur; ^ physica). Natuurkundige.
Physiek, physisch ( = Gr. φυσικός (physikós) = natuurlijk, volgens de wetten van de natuur). Adj. bij -> physica.
P i c o - (Ital. piccolo -- klein; pico — hoge spits, berg). Eerste lid in
samenstellingen met de namen van eenheden, ter aanduiding
van het billioenste deel van die eenheden; aanbevolen in 1939
door den Natuurkundigen Raad van Nederland.
P i ë z o - (Gr. πιέζειν (piézein) = samendrukken). Eerste lid in samenstellingen om aan te geven dat een verschijnsel door uitwendige
drukking wordt teweeggebracht of beïnvloed.
Piëzochemie ( <
piëzo-, Η—> chemie). Dat gedeelte der scheikunde dat zich bezighoudt met het bestuderen van den invloed
van druk op chemische eigenschappen en reacties.
Piëzoëlectriciteit ( <
piëzo-,
-> electriciteit). Electrische polarisatie welke bij sommige kristallen door druk kan worden opgewekt; ontdekt "in 1808 door H a i i y (1743—1822).
Piëzometer ( < --.> piëzo-, + --> -meter). Instrument voor het meten
van de samendrukbaarheid van stoffen; geconstrueerd in 1822
door O e r s t e d (1777—1851).
Pipet ( = Fr. pipette — dem. v. pipe ~ pijp; lett. pijpje). Instrument voor het opzuigen en wegnemen van kleine hoeveelheden
vloeistof.
Planeet (Gr. πλανήτης (planêtês) - dwalend, ronddwalend; subst.
dwaalster; πλανασ&αι (planasthai) — ronddwalen). Planeetelectronen zijn die electronen welke, in de mechanistische opvatting, rondom de atoomkern cirkelen, zo genoemd naar de echte
planeten welke om de zon cirkelen.
Plasticiteit (—,- plastisch). Kneedbaarheid, smijdigheid; eigenschap
van stoffen om door een geschikte kracht blijvend vervormd te
worden.
Plastisch (Lat. pldsticus — Gr. πλαστικός (plastikós) = tot de vormkunst behorend; πλάσσειν (plassein) = uit leem kneden, vormen).
Kneedbaar, smijdig.
Pleiade (Gr. πλειάδες (Pleiades) = dochters van "Ατλας (Atlas);
deze werden volgens de mythe in sterren veranderd en als de
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sterrengroep Zevengesternte aan den hemel geplaatst). Groep van
isotopen die bij hetzelfde element behoren.
Pleochroïsme ( < Gr. πλέων (pléön) = meer (dan een), + χροά of
χροιά (chroa, chroia) = kleur). Het verschijnsel dat sommige
kristallen in verschillende richtingen verschillende kleuren doorlaten.
P n e u m a t i s c h (Lat. -pneumdticus — Gr. πνευματικός (pneumatikós) = door lucht in beweging gebracht; πνεύμα, gen. -ματος
(pneüma, -matos) = wind). Oplucht (-druk) betrekking hebbend,
door lucht in beweging gebracht.
Pneumatologie ( < Gr. πνεύμα, gen. -ματος (pneüma, -matos) =
lucht, Η—> -logie). Leer van de eigenschappen van lucht en van
gassen in het algemeen.
Poise. Eenheid van viscositeit, genoemd naar P o i s e u i l l e
(1799—1869) die op dit gebied veel onderzoekingen heeft verricht.
Polair ( = Fr. polaire; M.E. Lat. poldris = den pool betreffend; Lat.
pólus = Gr. πόλος (pólos) = draaipunt, pool, as). Adj. bij
pool.
In het algemeen wordt de term polair dikwijls gebruikt bij verschijnselen waarbij een richtingseffect optreedt.
Polari- (-> polair). Eerste lid in samenstellingen om enig verband
met -> polarisatie aan te geven.
Polarimeter ( < -> polari-, Η—> -meter). Toestel om de grootte
van de draaiing van het polarisatievlak bij gepolariseerd licht te
meten.
Polarisatie ( = Fr. polarisation;~> polariseren). De door polariseren
veroorzaakte toestand, of de bewerking van polariseren. De naam
polarisation (bij licht) is afkomstig van M a l u s (1773—1812).
Hij gaf dien naam in verband met bepaalde beschouwingen van
N e w t o n (1642—1727), die veronderstelde dat de lichtdeeltjes
in verschillende richtingen verschillende (polaire) eigenschappen
hadden. De diëlectrische polarisatie is in 1758 ontdekt door
W i l k e (1732—1796).
Polarisator (-> polariseren). Instrument dat licht polariseert.
Polariscoop ( < —> polari-, Η—> -scoop). Toestel voor het waarnemen van polarisatie verschijnselen bij licht. De eerste polariscoop is waarschijnlijk omstr. 1830 geconstrueerd door S e eb e c k (1770—1831).
Polariseren ( = Fr. polariser;
polair; of afgeleid van Gr. πολεΐν
(polein) = draaien). Een bepaald „gericht-zijn" veroorzaken;
b.v. door verschuiving van electrische ladingen of magneetpolen, of door licht te doen trillen in evenwijdige vlakken met een
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bepaalde richting. Het laatste verschijnsel werd het eerst ontdekt
en wel door H u y g e n s (1629—1695) bij draaiing van een
dubbelbrekend kristal; vandaar misschien de naam.
Polaristrobometer ( < --> polari-,
> strobo-, -| > -meter).
Toestel voor het meten van de draaiing van het polarisatievlak;
een dergelijk toestel werd in 1864 voor het eerst geconstrueerd
door W i l d (1833—1902).
Polariteit ( < —> fiolari-). De eigenschap van fiolair te zijn; het
gericht zijn.
Polarograaf ( < —> fiolari-, -j- —> -graaf). Toestel voor het analyseren van oplossingen langs electrochemischen weg.
Polaroïd ( < fiolari-, Η—> -ide). Amerikaanse naam voor kunstmatig gefabriceerde polariserende plaatjes; als Nederlandse
naam kan filaatfiolarisator gebruikt worden.
Poly- (Gr. πολύς (polys) — veel). Eerste lid in samenstellingen met
de betekenis: veel, veelvuldig.
Polychroom ( < —> poly-, -l· Gr. χρώμα (chroma) = kleur). Veelkleurig.
P o l y c h r o m i s m e (-> polychroom). Veelkleurigheid (bij kristallen);
= —> fileochroïsme.
Polymeer (<—> fioly-, -' r Gr. μέρος (méros) — deel; gevormd naar
analogie van —> homeer). Wordt gezegd van een stof die dezelfde
empirische formule heeft als een andere stof (de monomeer) —
mono-), maar een veelvoud van het moleculairgewicht.
Polymerisatie (-> polymeer). Het vormen van polymere verbindingen.
Polymorf ( < — poly-, -f Gr. μορφή (morphê) —- vorm). In verschillende kristalvormen voorkomend. Het verschijnsel heet
fiolymorfihie.
Ponderabel ( = Lat. ponderdbilis = weegbaar; póndus, gen.
-deris — gewicht). Weegbaar, gewicht hebbend. De gewone
lichamen worden vaak ponderabel genoemd, in tegenstelling tot
den aether, omdat ze gekenmerkt zijn door gewicht en massa.
Ponderomotorisch ( < Lat. póndus, gen. -de-ris = gewicht, -j
motor — beweger). Ponderomotorische krachten zijn krachten die
een -> ponderabel lichaam in beweging kunnen zetten.
Pool (Lat. pólus — pool, einde van een as; Gr. πόλος (polos) =
draaipunt; πολεΐν (polein) = draaien). Pool van hemel en aarde.
Gewoonlijk gebruikt in de betekenis van uiteinde, spec. als beide
uiteinden van een lichaam tegengestelde eigenschappen hebben;
b.v. pool van een magneet, van een electrisch element.
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Poreus ( = Fr. ftoreux; --> porie). Met fijne openingen.
Porie ( = Fr. pore; Lat. pórus = fijn kanaaltje (in menselijk lichaam);
Gr. πόρος (póros) = doorwaadbare plaats, uitweg, opening;
πείρειν (peirein) = doordringen). Fijn kanaaltje.
Positief (Lat. positivus — geplaatst, gesteld; pónere = plaatsen,
stellen). Gewoonlijk gebruikt in tegenstelling tot —> negatief; b.v.
positief electrisch.
Positon ( < —> positief, Η—^ -on). Door Β ο h r voorgestelde naam
voor het positief electron, ontdekt in 1933 door A n d e r s o n ,
B l a c k e t t en O c c h i a l i n i .
Positron ( < —> positief, Η—> electron-, of < —> positief, -j- ->
-tron( 1)). Positief electron; = -> positon. De laatste naam verdient de voorkeur.
Potentiaal (Lat. potentidlis ~ in aanleg zijnde, mogelijk; poténtia
= vermogen, aanleg). Het begrip potentiaal is afkomstig van
E u l e r (1707—1783). In het algemeen wordt de term potentiaal gebruikt voor een grootheid waarvan de afgeleide een kracht
of veldsterkte of andere belangrijke grootheid oplevert. De bekende definitie van electrische potentiaal is in 1876 gegeven door
R i e m a n n (1826—1866). De thermische potentiaal werd als
functie ingevoerd door G i b b s (1839—1903), terwijl D u h e m
(1861—1916) aan deze functie den naam thermodynamische
potentiaal gaf.
Potentieel (-^ potentiaal). De naam potentiële energie werd ingevoerd door R a n k i n e (1820—1872), waarbij hij het woord
potentieel ontleende aan een zin van D a n i ë l
Bernoulli
(1700—1782) waarmee deze de door G a l i l e ï (1564—1642)
en H u y g e n s (1629—1695) gevonden slingerwet uitdrukte:
,,aequalitas inter descensum actualem ascensumque potentialem"
(gelijkheid tussen de werkelijke neerdaling en de mogelijke opstijging).
Potentiometer ( < -> potentiaal, -f- -> -meter). Instrument om
potentiaalverschillen te meten, resp. te verkrijgen, door een weerstandsschakeling.
Practicus (Lat.; plur. practici-, — Gr. πρακτικός (praktikós) =
bedrijvig, bezig; πράττειν (prattein) = doen, handelen). Iemand
die practisch is, ervaren vakman. Practisch physicus — physicus
die zich met de proefondervindelijke natuurkunde bezighoudt;
in tegenstelling tot een -» theoreticus.
P r a e c e s s i e (praece'ssio — het voorgaan; praecédere = voorgaan;
< prae = vóór (v. plaats), -f cédere — gaan, zich bewegen).
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Beweging van de richting van het impulsmoment van een roterend lichaam waarop een koppel werkt. Aan een dergelijke beweging van de roterende aarde is het te wijten dat de snijpunten
van hemelaequator en ecliptica geen vaste punten zijn aan den
hemelbol, maar bewegen in een richting de zon tegemoet, dus
vooruitgaan-, vandaar de naam van het verschijnsel dat omstr.
125 v. Chr. ontdekt werd door H i p p a r c h u s ; later kreeg
deze term een algemenere betekenis.
Praecipitaat (Lat. praecipitdtio — het neervallen;-» praecipiteren).
Neerslag.
Praecipiteren (Lat. praecipitdre = afwerpen, neerstorten; praéceps = met het hoofd vooruit, naar beneden; < prae = vooruit,
-f cdput, gen. -pitis = hoofd). Het neerslaan van een stof in
vasten vorm uit een oplossing.
Preparaat (Lat. praepardtus — vooraf bereid; = part. perf. v.
praepardre-, -> prepareren). Voor een of ander doel klaargemaakte
stof.
Prepareren (Lat. praepardre — vooraf bereiden; < prae = vooraf,
+ pardre = bereiden). Klaar maken, in een geschikten toestand
brengen.
Presbyoop ( < Gr. πρέσβυς (présbys) — oud, + ώψ, gen. ώπός
(öps, öpós) = oog). Presbyoop heet een oog dat door ouderdomsgebreken niet meer voldoende kan accommoderen. Deze term
was reeds vóór D o n d e r s (1818—1889) in gebruik.
P r i m e (Lat. primus — eerste). Eerste toon van de toonladder.
P r i s m a (Gr. πρίσμα (prisma) = het gezaagde; in de wiskunde:
drie- of meerzijdige zuil; πρίειν (priein) = zagen). In de wiskundige betekenis wordt deze term ook in de natuurkunde gebruikt;
gewoonlijk als brekend lichaam in optische instrumenten.
Proces (Lat. procéssus = voortgang, vordering, ontwikkelingsgang ; procédere — vooruitgaan; < pro — voor, voorop, -f- cédere
— gaan, zich bewegen). Physisch of chemisch proces is een ontwikkeling of overgang van een toestand in een anderen.
Projecteren (Lat. proiéctus = part. perf. v. proicere = vooruitwerpen, nederwerpen; < pro = voor, vooruit, -f- idcere = werpen). Door middel van een sterken lichtbundel en een lenzenstelsel een beeld van iets ontwerpen.
Projectie (Lat. proiéctio = het vooruitwerpen; -> projecteren). Het
projecteren; geprojecteerde beeld.
Projector (-> projectie). Toestel voor het projecteren van plaatwerken of andere ondoorzichtige voorwerpen (epi-projectie; —>
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episcoop), doorzichtige plaatjes of films {dia-projectie;
diascoop)
of voor beide (epi-dia-projectie; —> epidiascoop).
Propeller (Eng.; Lat. propéllere -- voortdrijven; < pro — voor,
vooruit, -f- péllere = slaan, in beweging brengen, voortjagen).
Voortdrijvende schroef; onderdeel van roerder.
P r o t o - (Gr. πρώτος (prötos) = eerste). Eerste lid in samenstellingen
met de namen van stoffen of processen, ter onderscheiding van
andere (volgende) stoffen of processen.
Proton (Gr. πρώτον (proton) = als subst. gebruikt neutr. van
πρώτος (prötos) = eerste; lett. het eerste). Elementaire bouwsteen der atomen met positieve elementair-lading. R u t h e rf ο r d (1871—1937) beschouwde dit deeltje als een oerbestanddeel van de stof, als eerste bouwsteen; vandaar de naam.
P s e u d o - (= Gr. ψευδό- (pseudo-) = ψευδής (pseudês) = vals).
Eerste lid in samenstellingen om een valse of misleidende gelijkenis aan te geven met hetgeen door het tweede lid van de
samenstelling wordt uitgedrukt.
Pseudomorf ( < —> pseudo-, + Gr. μορφή (morphê) = vorm).
Wordt gezegd van een kristal dat den uitwendigen vorm heeft
van een totaal verschillende kristalsoort of van een stof die van
den enen kristallijnen toestand in den anderen overgaat met
behoud van den uitwendigen vorm, ofschoon de inwendige
structuur is veranderd.
P s y c h r o m e t e r ( < Gr. ψυχρός (psychrós) = koud, fris, -f- ->
-meter). Toestel, in 1825 geconstrueerd door A u g u s t (1795—
1870), voor het bepalen van de vochtigheid van de lucht.
Pulsatie (Lat. pulsdtio = het stoten, slaan; —> pulseren). Het
periodiek veranderen van een grootheid.
Pulseren (Lat. pulsar e — slaan, kloppen). Periodiek uitzetten en
inkrimpen; periodiek veranderen van de intensiteit van een
grootheid (spanning of stroomsterkte), zonder van teken te
veranderen; b.v. pulserende gelijkstroom.
P u n c t u m (Lat.; = prik, p u n t ; püngere — prikken). Punt. Punctum
próximum — nabijheidspunt (Lat. próximus = zeer nabij, naaste).
Punctum remótum — vertepunt (Lat. remótus — verwijderd, afgelegen; = part. perf. v. removere — verwijderen; <
re- (1), +
movére = bewegen).
Pyknometer ( < Gr. πυκνός (pyknós) = dicht, +
-meter). Instrument voor het meten van de dichtheid van vloeistoffen.
P y r o - (Gr. πυρ, gen. πυρός (pyr, pyrós = vuur). Eerste lid in samen- stellingen om een verband met vuur of warmte aan te geven.
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Pyro-electriciteit ( < ->- pyro-, -f -> electriciteit). Electrische verschijnselen die optreden bij verwarming of afkoeling van sommige
kristallen; voor het eerst gevonden bij toermalijn door A e p i n u s (1724—1802).
Pyrolyse ( < — pyro-, + --tyse
— ontleding). Ontleding door
verhitting.
P y r o m e t e r ( < -> pyro-, -|—> -meter). Instrument voor het meten
van hoge temperaturen of van de thermische uitzetting van vaste
stoffen.
Pyrophoor ( <
pyro-, -j—-phoor;
lett. vuurdragend). Wordt
gezegd van een stof die met een gloeiverschijnsel aan de lucht
oxydeert.
Q
Quadrant (Lat. quddrans, gen. -dntis = het vierde deel; eig. part.
praes. v. quadrdre — vierkant maken; quddrus = vierhoekig,
vierkant; qudttuor — vier). Cirkelsector met een hoek van 90°.
Quadrantelectrometer van T h o m s o n
(1824—1907), zo genoemd naar den vorm van de metalen schijfjes.
Quadratisch (Lat. quadrdtus — vierkant; eig. part. perf. v.
quadrdre = vierkant maken; -> quadrant). In de kristallographie
heet dat kristalstelsel quadratisch of -> tetragonaal hetwelk gekenmerkt is door drie elkaar rechthoekig snijdende assen, waarvan er twee gelijk zijn. Een doorsnede loodrecht op de hoofdas
is een vierkant; vandaar de naam.
Quadri- (Lat. quddrus = vierhoekig; of quddruus — vierhoekig,
viervoudig; qudttuor — vier). Quadri- en ook quadru- worden
gebruikt als eerste lid in samenstellingen, met de betekenis:
viervoudig, vier-.
Quadrimicron ( < —> quadri-, -j~ —> micron). Voorgestelde lengteeenheid; = 10~3 trimicron — 10~ö bimicron = 10~9 micron.
Quadripartitie ( < —> quadri-, -i—> partitie — deling). Vierdeling
(splitsing van zware atoomkernen in vier delen).
Quadrivalent ( < -> quadri-, Η—> -valent). Vierwaardig.
QuadruQuadri-.
Quadrupel (Lat. quddruplus —- viervoudig; -> quadri-). Quadrupelpunt — punt (temperatuur) waarbij vier phasen met elkaar in
evenwicht zijn.
Quadrupool ( <
quadru-, Η—> pool). Viervoudige pool, ontstaan door combinatie van twee poolparen.
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Quantum (Lat.; = hoe veel, hoe groot; hoe gering, hoe klein; als
subst. gebruikt neutr. v. qudntus = betrekkelijk of vragend voornaamwoord met dezelfde betekenissen). Elementaire, niet deelbare, hoeveelheid energie; plur. qudnta. Quantumtheorie = theorie
der quanta. De schrijfwijze: quant, plur. quanten ( = Duitse meervoudsvorm van Quantum) en quantentheorie moet afgekeurd
worden.
Quart (Lat. qudrtus = vierde; qudttuor = vier). Vierde toon van
de toonladder; interval van vier tonen.
Quasistatisch ( < Lat. quasi = alsof, als het ware, -\—> statisch).
Wordt gezegd van een proces waarbij tussen begin- en eindtoestand alleen maar evenwichtstoestanden worden doorlopen.
Quaternair (Lat. quaterndrius — in vieren gedeeld, vier bevattend;
qudttuor — vier). Viervoudig, uit vier componenten bestaand.
Quaternair kristalsysteem —
quadratisch systeem.
Quint (Lat. quintus = vijfde; quinque — vijf). Vijfde toon van de
toonladder; interval van vijf tonen.
Quintupel (Lat. quintuplex -= vijfvoudig; quinque = vijf). Quintupelpunt — punt (temperatuur) waarbij vijf phasen met elkaar
in evenwicht zijn.
R
R a c e m i s c h (Lat. racemus = druif). Racemisch mengsel — optisch
inactief mengsel van twee stoffen die zelf tegengesteld optisch
actief zijn. Deze eigenschap is het eerst gevonden bij druivenzuur; vandaar de naam.
Radiaal (Lat. radidlis = stralend, straalsgewijs; radius — straal
v.e. cirkel). 1. Subst. = straathoek of straalboog. 2. Radiale snelheid of beweging = beweging langs de voerstraal vanuit een vast
punt getrokken.
Radiatie (Lat. radidtio = straling; het stralen; radidre = stralen;
radius = straal v.e. lichtend voorwerp). Straling.
Radicaal (Fr. radical = wortelwoord, stam; Lat. rddix, gen.
radicis = wortel). Atoomgroep met een vrije valentie.
Radio (Lat. radius = straal v. lichtend voorwerp). De term radio
duidt op de een of andere uitstraling van energie. 1. Subst. =
draadloze omroep, of ontvangtoestel voor dergelijke uitzendingen.
2. Eerste lid in samenstellingen; a. met de betekenis als onder 1;
b.v. radiotoestel; b. met de betekenis: stralings-; b.v.
radiometer; c. om een verband aan te geven met
radioactiviteit.
\'r. w.inde N.
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Radioactief ( < -> radio- (2b), +
actief] lett. werkzaam door
straling). Adj. bij -> radioactiviteit.
Radioactiviteit ( < -> radio- (2b), Η—> activiteit). De eigenschap
van stoffen of elementen die door kernmutatie corpusculaire of
electromagnetische straling uitzenden.
Radiometer ( < —> radio- (2b), Η—-meter).
Instrument voor het
aantonen van licht- of warmtestraling, stralingsmeter, in 1875
geconstrueerd door C r o o k e s (1832—-1919).
R e - (Lat.). Eerste lid in samenstellingen met de volgende betekenissen: 1. terug; 2. tegen; 3. her-, opnieuw; 4. om een overgang
aan te duiden tot een tegengestelden toestand; 5. zonder duidelijke betekenis.
Reactantie ( = Eng. reactance; Lat. redctus = part. perf. v. redgere;
—> reageren). Waarde van het imaginaire deel van een -v impedantie.
Reactie ( = M.E.Lat. redctio; redgere — terugwerken; —> reageren).
Tegenkracht, terugwerking. In scheikunde: (wederkerige) inwerking.
Réagens (Lat.; = part. praes. v. redgere = terugwerken; -->- reageren). Stof die deelneemt aan een chemische reactie; spec. stof
die gebruikt wordt om bepaalde chemische elementen of verbindingen aan te tonen.
Reageren (M.E. Lat. redgere
terugwerken; <
re- (1, 2), +
dgere = in beweging zetten, werken). Terugwerken als gevolg
van een inwerking, wederkerig inwerken.
Réaumur. Graden Réaumur heten de eenheden op een thermometer waarbij het temperatuurgebied tussen ijspunt en kookpunt
van water in 80 delen is verdeeld (0—80) volgens het voorstel
van R é a u m u r (1683—1757), die in 1730 het eerst deze punten als ijkpunten aannam. Hij gebruikte spiritus als vloeistof en
vond dat het volume hiervan tussen deze punten toenam van
1000 tot 1080, daarvandaan de verdeling in 80 delen.
Receptor (Lat.; = opnemer; recipere — terugnemen, ontvangen;
<
re- (1), + cdpere ~ nemen). Ontvanger.
Recipiënt (Lat. recipiens, gen. -éntis = part. praes. v. recipere; ->
receptor). Ontvanger; b.v. van een luchtpomp.
Rectificatie ( < Lat. réctus — recht, zuiver, 4 facere = maken).
Zuivering door gefractionneerde destillatie.
Reduceren (Lat. redticere = terugvoeren, herleiden; <
re- (1), -fdücere — voeren, leiden). Zuurstof onttrekken. Alg.: een negatieve lading afgeven of een positieve lading opnemen. Het woord
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reduceren dateert uit den tijd van de phlogiston-theorie van
S t a h l (1660—1734);
phlogiston. Sommige phlogistonrijke
stoffen, als koolstof, konden volgens deze theorie het phlogiston
weer teruggeven {terugvoeren) aan de „metaalkalken" en zo
weer metalen doen ontstaan.
Reductie (Lat. reductio = terugvoering; —> reduceren). Het proces
of de bewerking van -» reduceren.
Reflecteren (Lat. refléctere = terugbuigen; <
re- (1), + fléctere
= buigen). Terugkaatsen, weerkaatsen (van straling).
Reflectie (Lat. refléxio — het terugbuigen; -> reflecteren). Terugkaatsing, weerkaatsing (van straling).
Reflector (-> reflecteren). 1. Astronomische kijker waarbij gebruik
gemaakt wordt van de terugkaatsing van het invallend licht
tegen een spiegel; 2. scherm dat het licht terugkaatst.
Refractie (Lat. refrdctio — het breken (van licht); refringere =
verbreken, breken (van licht); < -> re- (5), + frangere = breken). Breking (van alle soorten van straling).
Refractometer ( < -> refractie, Η—> -meter). Instrument voor het
bepalen van brekingsindices.
Refractor
refractie). Kijker die berust op de breking van het
invallend licht door lenzen.
Regelatie (Fr. regeler = opnieuw bevriezen; < —> re- (3), +
gelare = bevriezen; Lat. regeldtio betekent: het dooien, dooi).
Herbevriezing.
Regenerator (-> regenereren). Terugvormer.
Regenereren (Lat. regenerdre = opnieuw voortbrengen; <
re- (3), + generdre — voortbrengen). Opnieuw vormen, terugvormen.
Regulair (Lat. reguldris — regelmatig; régula = liniaal, regel,
richtsnoer). Regulair kristal = kristal met drie onderling loodrechte gelijke assen.
Regulateur, regulator ( = Fr. regulateur-, M.E. Lat. reguldre =
regelen; régula = regel). Regelaar.
Relais (Fr.; — plaats waar men van paarden verwisselde, tussenstation; —> relayeren). De naam relais werd later gegeven aan
ieder toestel dat als tussenstation dienst doet; b.v. voor de overbrenging van zwakke electrische stromen.
Relaxatie (Lat. relaxdtio ~ ontspanning; relaxdre == verwijden,
losmaken, ontspannen). Relaxatietrillingen zijn trillingen die als
kenmerk hebben dat de amplitudo schommelt tussen scherp
begrensde grenswaarden.
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Relayeren (Fr. relayer = van paarden verwisselen). Door middel
van een -> relais doorzenden; door middel van de radio opvangen
en weer doorzenden.
R e m a n e n t (Lat. re'manens, gen. éntis = part. praes. v. remanére —
achterblijven; < - - re- (1), + manére = blijven). Achterblijvend.
R e m i s s i e (Lat. remissio — het terugzenden, weerkaatsen; remittere = terugzenden; < > re- (1), -f- wittere = zenden). Lichtuitstraling door een secundaire lichtbron.
Resonantie ( = Lat. resondntia; resonans, gen. -dntis = part.
praes. v. resondre =
resoneren). Weergalm.
Resonator (-> resoneren). Toestel dat resoneert en bijtonen hoorbaar maakt.
Resoneren (Lat. resondre — weergalmen, klinken; < -> re(1, 3), + sondre = klinken; sónus — geluid, toon). Meetrillen.
Resultante ( = Fr. résultante·, résulter — volgen, voortvloeien uit;
Lat. resultdre — ontspringen, volgen uit; oorspr. terugspringen,
terugkaatsen; intens, v. resilire — terugspringen; < -> re-( 1),
-f- satire — springen). Grootheid welke ontstaat door samenstelling van andere grootheden van dezelfde soort.
Retort (Lat. retórtus = part. perf. v. retorquére — terugdraaien,
terugbuigen; < -> re- (1), + torquére = draaien). Destillatiekolf
met een lange uitstromingsbuis die dicht bij de kolf omgebogen
is; vandaar de naam.
Reversibel (Lat. revérsus = part. perf. v. revértere of revérti =
terugkeren; < -> re- (1),
vértere = keren,wenden).Omkeerbaar.
Re versie (Lat. revérsio = terugkeer;
reversibel). Reversie-slinger
is een staaf die om twee van zijn punten kan slingeren en na
omkering van het een op het ander slingerpunt denzelfden slingertijd heeft. Constructie en naam zijn afkomstig van kapitein
K a t e r die zulk een slinger in 1818 in Indië gebruikte.
Revolver (Eng.; to revolve = ronddraaien; Lat. revolvere = terugdraaien; < —> re- (1), -f vólvere = rollen, draaien). Revolverobjectief — samenstel van verschillende objectieven dat om een
as kan draaien.
Rheo- (Gr. ρεΐ'ν (rhein) == stromen). Eerste lid in samenstellingen
om een verband met een of andere stroming aan te geven.
Rheologie ( <
rheo-, Η—ν -logie — leer). Leer van het stromen
van vloeistoffen.
Rheostaat ( < —> rheo-, + Gr. στατός (statos) = tot stilstaan
brengend; ίστάναι (histanai) = doen stilstaan). Weerstand
(voor een electrischen stroom).
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Rheotoom ( <
rheo-, -f Gr. τομός (tomós) = snijdend, scherp;
τέμνεiv (témnein) = snijden). Stroomverbreker.
Rhombendodekaëder ( < Gr. ρόμβος (rhómbos) = ruit, +
δώδεκα (dödeka) = twaalf, Η—> -eder = -vlak). Ruitentwaalf vlak (bij kristallen).
Rhombisch (Gr. ρόμβος (rhómbos) — draaiend lichaam; lichaam
gevormd door twee cirkelkegels met gemeenschappelijk grondvlak (een asdoorsnede is dus een ruit); bij E u c 1 i d e s (4e
eeuw v. Chr.): ruit; ρέμβειν (rhémbein) = draaien). Rhombisch
kristal is een kristal met drie onderling loodrechte assen; zodat
de doorsnede loodrecht op een as den vorm heeft van een ruit;
vandaar de naam.
Rhomboëder ( <
rhombisch, + -> -eder — -vlak). Ruiten vlak
(bij kristallen).
Rotatie (Lat. rotdtio = het ronddraaien;
roteren). Het ronddraaien om een (al of niet denkbeeldige) as.
Rotator (Lat.; hij die in een kring ronddraait; -> roteren). Naam
voor verschillende roterende toestellen of onderdelen van toestellen; spec. = -> rotor.
Roteren (Lat. rotdre — ronddraaien; rota — rad). Rondwentelen
om een (al of niet denkbeeldige) as.
Rotor (-^ roteren). Ronddraaiend onderdeel in een toestel of
machine; spec. in dynamo of electromotor; in tegenstelling tot
stator.
Rutherford. Eenheid van werkzame doorsnede bij kernprocessen,
in 1947 voorgesteld door de Union Internationale de Physique,
en genoemd naar R u t h e r f o r d (1871—1937) die de eerste
kunstmatige kernsplitsing heeft tot stand gebracht.
S
Saccharimeter ( < Lat. sdccharum = Gr. σάκχαρον (sakcharon) =
suiker, -\—> -meter). Toestel voor het meten van de suikerconcentratie in een oplossing.
Saponificatie ( < Lat. sa-po, gen. -ónis — zeep, + fdcere = maken).
Het verzepen.
Schroteffect ( < Dui. Schrot == grofgemalen koren, schroot, Η—>
effect). Hageleffect of schrooteffect; storing door electronen die als
hagel de electrodes treffen; =
shoteffect.
Scintillatie (Lat. scintiïldtio
flikkering; scintïlldre = flikkeren,
fonkelen; scintilla = vonk, flikkerende stip). Het verschijnsel
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van opflikkeren dat sommige stoffen, b.v. zinksulfide, vertonen,
als er radioactieve of cosmische straling op valt.
-scoop (Gr. σκοπός (skopós) — hij die ziet of uitkijkt; -> -scopie).
Tweede lid in samenstellingen om een toestel aan te duiden waarmee men het een of ander verschijnsel visueel kan waarnemen.
-scopie (Gr. σκοπιά (skopia) — uitkijk, het uitkijken; σκοπεΐν
(skopein) = bekijken, zien). Tweede lid in samenstellingen om
een waarnemingsmethode aan te geven; het werken met een —>
-scoop.
Seconde, secunde (Lat. secundus = tweede; eig. volgend op iets;
= part. praes. v. séqui — volgen). 1. Tweede breukdeel, volgens
het zestigtallig stelsel van de eenheid bij tijd- en hoekmeting
(1 /3600 deel van een uur of van een graad); -> minuut. 2. In de
leer van het geluid: tweede toon van de toonladder; interval van
twee tonen.
Sediment, sedimentatie (Lat. sediméntum = verzakking; sedimen
= grondsop, heffe; sedére — zitten, naar de laagte gaan, zinken).
Bezinksel.
Selectief (Lat. seléctio = het kiezen, de keuze; seligere = uitkiezen;
< se = ter zijde, -f légere = verzamelen, uitkiezen). Een keuze
makend (voor een bepaalde kleur of golflengte); b.v. selectieve
absorptie.
S e m i - (Lat.; = half-). Eerste lid in samenstellingen met de genoemde betekenis.
S e m i p e r m e a b e l ( < -» semi-, Η—> permeabel = doorlaatbaar).
Halfdoorlaatbaar; b.v. doorlaatbaar voor de ene stof en ondoorlaatbaar voor de andere .
Sensibilisator (-> sensibiliseren). Gevoelig makende stof of instrument.
Sensibiliseren (Eng., Fr. sensible — waarneembaar, gevoelig;
Lat. sensibilis = met de zinnen waarneembaar, met zintuigen
(gevoel) begaafd; sentire = gevoelen, waarnemen). Gevoelig
maken.
S e p t i m e (Lat. séptimus = zevende; séptem — zeven). Zevende
toon van de toonladder; interval van zeven tonen.
S e x t (Lat. séxtus = zesde; sex = zes). Zesde toon van de toonladder;
interval van zes tonen.
Sextant (Lat. séxtans = het zesde deel; séxtus = zesde; sex = zes).
Instrument voor het meten van den boogsafstand van tweehemellichamen, dat den vorm heeft van een cirkelsector die het
zesde deel is van een cirkel; vandaar de naam.
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Sfeer ( = Lat. sphaéra — Gr. σφαίρα (sphaira) = kogel, bol). Bol.
Sferisch ( = Lat. sphaéricus = Gr. σφαιρικός (sphairikós) — bolrond). Bolvormig, tot een bol behorend, op een bol betrekking
hebbend.
Sferoïdaal (-> sferoïde). Bolvormig; b.v. sferoïdaaltoestand.
Sferoïde (Lat. sphaeroïdes = Gr. σφαιροειδής (sphairoeidês) =
bolvormig; < -> sfeer, Η—>• -ide). Op een bol gelijkend lichaam.
Sferometer ( <
sfeer, -j—> -meter). Instrument voor het meten
van den kromtestraal van een boloppervlak.
Shoteffect ( < Eng. shot = schroot, kogel, hagel, + -> effect).
Hageleffect; -» Schroteffect.
Shower (Eng.; = regenbui, hagelbui). Vlaag, lawine; een grote
menigte nagenoeg uit één punt komende deeltjes; b.v. in kosmische straling.
Shunt (Eng.; = zijspoor, aftakking; to shunt = op een zijspoor
brengen). Aftakking.
Singlet, singulet (Eng. single = Lat. singularis — uit één bestaande, enkelvoudig; singulus = een enkele). Enkelvoudige
spectraallijn, of enkelvoudige energietoestand van een atoom.
Bij singlet passen de benamingen: doublet, triplet, multiplet;
bij singulet horen de benamingen: duplet, triplet, multiplet. De
laatste rij, waarvan de termen van het Latijn zijn afgeleid, verdient de voorkeur.
Sinusboussole ( < sinus, + -» boussole). Instrument voor het
meten van de sterkte van een electrischen stroom, die hier evenredig is met de sinus van den hoek v a n afwijking van een magneetnaald ; vandaar de naam. De eerste sinusboussole werd omstr.
1840 geconstrueerd door Ρ ο u i 11 e t (1790—1868).
Sinusoïdaal (-> sinusoïde). Sinusvormig; periodiek veranderend
als een sinusfunctie.
Sinusoïde ( < sinus, -j—-ide).
Grafiek van een sinusfunctie; alg.
golflijn.
Sirene ( = Fr. sirene-, Lat. Siren, gen. Sirénis = Gr. Σειρήν (Seirên)
= Sirene. De Sirenen waren vogels met meisjesgezichten die de
voorbij varenden lokten door hun gezang). Toestel dat door het
inblazen van lucht tonen kan voortbrengen met regelbare frequentie ; geconstrueerd door C a g n i a r d
de la
Tour
(1777—1859).
Skineffect ( < Eng. skin — huid, Η—> effect). Oppervlakte-effect;
verdichting van electrische stromen van hoge frequentie aan de
oppervlakte van een geleider.
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S m e c t i s c h (Lat. smécticus — Gr. σμηκτικός (smêktikós) = afwissend, reinigend; Lat. smegma — Gr. σμήγμα (smêgma) = zeep).
Wordt gezegd van substanties die als vloeibare kristallen kunnen
bestaan; zo genoemd naar de zepen die in deze groep stoffen
optreden.
Sol (Lat. soliUio == oplossing; solver e — oplossen). Colloïdale oplossing. Plur. sols of solen.
Solenoïde (Gr. σωληνοειδής (sölênoeidês) = als een buis, buisvormig; < σωλήν, gen. -ήνος (sölên, -ênos) = kanaal, buis, -|—>
-ide). Draadklos, in den vorm van een buis gewikkeld. De naam
is afkomstig van A m p è r e (1775—1836).
S o l i d u m (Lat.; als subst. gebruikt neutr. v. sólidns — vast, stevig; plur. sólida). Vaste stof. In sólido = in vasten toestand.
Solubiliteit (Lat. solubilis = oplosbaar; solvere — oplossen). Oplosbaarheid.
Sonde (Fr.; Scand. sund — zeeëngte; of Lat. sub = onder, + unda
— golf, water). Peilinstrument.
Sonometer ( < Lat. sónus — klank, toon, - | — - m e t e r ) . Instrument
voor het meten van trillingen van snaren; klankmeter.
Sorptie (Lat. sórptus = part. perf. v. sorbe're — naar zich toe trekken, inzwelgen). Sorptie is een verzamelnaam voor verschillende
verdichtingsverschijnselen van gassen aan de oppervlakte of in
het inwendige van vloeistoffen of vaste stoffen. Is de aard van
deze verschijnselen nauwkeuriger bekend, dan spreekt men b.v.
van —> absorptie,
adsorptie, —> chemosorptie.
Spectraal (—> spectrum). Adjectief of eerste lid in samenstellingen
om een verband met —> spectrum aan te geven; b.v. spectraalanalyse, spectraallijn. Men gebruike liever spectrale analyse en
spectrale lijn.
Spectro- (-> spectrum). Eerste lid in samenstellingen om een verband met spectrum aan te geven.
Spectrocomparator ( < —> spectro-, 4- —> comparator). Toestel
voor het vergelijken van spectra.
Spectrograaf ( < —> spectro-, -]—> -graaf). Toestel voor het vastleggen langs photographischen weg van spectra.
S p e c t r o g r a m ( < —> spectro-, —> -gram). Photographische opname van een spectrum, door middel van een -> spectrograaf.
Spectroheliograaf ( <
spectro-, Η—> helio-, -j—> -graaf). Toestel voor het maken van photo's van de zon met het licht van een
bepaalde spectrale kleur.
Spectrohelioscoop ( <
spectro-, + -> helio-, Η—> -scoop). Toe-
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stel voor het visueel waarnemen van het spectrum van de zon.
Spectrometer ( <
spectro-, -|—> -meter). Instrument voor het
meten van spectra naar golflengte en intensiteit.
Spectroscoop ( < -> spectro-, -f ~> -scoop). Instrument voor het
visueel waarnemen van spectra.
Spectrum (Lat.; = beeld, voorstelling; plur. spéctra\ spécere —
naar iets zien). Kleurenband die ontstaat als een bundel wit licht
door een prisma in zijn componenten wordt gesplitst. In het algemeen spreekt men van spectra als een gecompliceerd trillingsverschijnsel in zijn componenten wordt gesplitst; b.v. acoustischof Röntgenspectrum. Ook bedoelt men met spectrum wel de verzameling van de in een of andere straling voorkomende frequenties met de bijbehorende intensiteiten.
Spin (Eng.; = het ronddraaien; to spin = spinnen, draaien). De
spin van een deeltje duidt aan wat men in een mechanisch model
de grootte van het impulsmoment van de asrotatie zou noemen.
De ontdekkers van dit verschijnsel bij het electron, U h 1 e nb e c k en G o u d s m i t , spraken van the spinning electron.
Spinor (-> spin). In de quantummechanica gebruikte naam voor
een stel van twee getallen die gekenmerkt zijn door hun transformatie bij draaiing in de ruimte. De term werd door E h r e n f e s t (1880—1933) gevormd naar analogie van —> tensor en —>
vector.
Spinthariscoop ( < Gr. σπιν&αρίς (spintharis) = σπιν&ήρ (spinthêr)
= vonk; + -> -scoop). Instrument voor het aantonen van radioactieve straling door middel van de -> scintillaties van zinksulfide.
Stabiel (Lat. stabilis — vaststaand, standvastig; stdre = stilstaan,
onbeweeglijk blijven). Standvastig, niet gemakkelijk in een anderen toestand te brengen.
Stabilisator (-» stabiel). Toestel voor het constant houden van de
een of andere grootheid; b.v. electrische spanning; stabiliseerbuis.
Stabiliteit (Lat. stabilitas — vastheid, het vaststaan; -» stabiel).
Standvastigheid (van evenwicht), bestendigheid.
S t a l a g m o m e t e r ( < Gr. σταλαγμός (stalagmós) = druppel, Η—>
-meter). Instrument voor het meten van de oppervlaktespanning
van een vloeistof door het tellen van druppels; = -> guttameter.
Standaard ( = Eng. Standard; to stand — staan). Ijkmaat, internationaal vastgestelde eenheid.
Statica (Gr. στατικός (statikós) = tot stilstand brengend; στατική
sc. τέχνη (statikê téchnê) = kunst van het wegen; ίστάναι (histanai) = doen stilstaan). Leer van even wichten (in den ruimsten
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zin). Volgens het gebied van toepassing spreekt men van ->
electrostatica, -> hydrostatica, -> thermostatica.
Statief (Lat. stativus = staand, stilstaand; stdre — staan, onbewegelijk zijn). Stabiele houder voor instrumenten.
Stationnair ( = Fr. stationnaire; Lat. stationdrius = stilstaand;
stdre = staan, stand houden, onbeweeglijk zijn). Zonder verandering, in evenwichtstoestand.
Statisch (—> statica). Het evenwicht, de rusttoestand, betreffend;
adj. bij statica. Dikwijls wordt deze term ook gebruikt als tegenstelling tot -> dynamisch.
Statistiek ( = Fr. statistique; Lat. status — stand, toestand). Leer
of samenstel van regels over het gedrag van een groot aantal
individuën; b.v. Boltzmann-statistiek. Het bijbehorend adjectief is statistisch.
Stator (Lat. stdre — staan, stilstaan; Lat. stator betekent een
dienaar van een overheidspersoon in de provincie; of wordt
gebruikt als bijnaam van J ύ ρ i t e r in de betekenis van:
vluchtstuiter, tegenhouder). Het stilstaand deel van een machine,
dynamo of motor; in tegenstelling tot den -> rotor.
Status (Lat.; = stand, toestand). In stdtu nasce'ndi (Lat.; ndsci =
geboren worden, ontstaan) = in den toestand van ontstaan, op
het ogenblik van ontstaan.
Steradiaal ( < -> stereo-, +
radiaal). Eenheid van ruimtehoek,
aangeduid als sterad.
Stère (-> stereo-). Eenheid van inhoud of volume.
Stereo - (Gr. στερεός (stereós) — hard, massief; in wiskunde: ruimtelijk, van drie dimensies). Eerste lid in samenstellingen met de
laatste betekenissen.
Stereochemie ( <
stereo-, + —> chemie). Die tak der chemie die
zich bezig houdt met de ruimtelijke structuur der verbindingen.
Stereometer ( <
stereo-, Η—> -meter). Toestel voor het bepalen
van het volume van poedervormige of poreuze lichamen.
Stereophoon ( < —> stereo-, + Gr. φωνή (phönê) = geluid). Toestel dat in staat is een ruimtelijken geluidsindruk op te geven.
Stereoscoop ( < —> stereo-, Η—> -scoop). Optisch instrument dat
een ruimtelijken gezichtsindruk kan geven.
Sthène (Gr. σθένος (sthénos) = sterkte, kracht). Voorgestelde eenheid van kracht.
Stilb (Gr. στίλβειν (stilbein) = glanzen, blinken). Eenheid van
helderheid.
Stoechiometrie ( < Gr. στοιχεΐον (stoicheion) = elementair be-
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standdeel, -|—> -metrie). Die tak der scheikunde die zich bezig
houdt met de quantitatieve betrekkingen tussen atomen en
moleculen. De naam is afkomstig van R i c h t e r (1762—1807).
Strobo- (Gr. στρόβος (strobos) = het ronddraaien in een cirkel).
Eerste lid in samenstellingen om een verband met de een of andere
draaiing aan te geven.
Strobometer ( < —> strobo-, Η—> -meter). Instrument voor het
bepalen van den hoek waarover gepolariseerd licht door een stof
(b.v. een suikeroplossing) wordt gedraaid.
Stroboscoop ( < - > strobo-, +
-scoop). Toestel voor het onderzoek
van bewegingsverschijnselen.
Stroboscopisch (—> stroboscoop). Wordt gezegd van lichtverschijnselen die het gevolg zijn van de draaiing van een of ander
voorwerp; of van dit voorwerp zelf; b.v. stroboscopische schijf.
Sub- (Lat. sub — onder). Eerste lid in samenstellingen met de
betekenis: onder (van plaats, of wat rang of grootte betreft);
b.v. submicroscopisch = wat beneden het bereik van een microcoop ligt.
Sublimatie (== Fr. sublimation; Lat. sublimdtio = het zich verheffen ; -> sublimeren). Het overgaan van een vaste stof in damp,
eventueel gevolgd door den tegengestelden overgang.
Sublimeren ( = Fr. sublimer; Lat. sublimdre = in de hoogte bouwen, zich verheffen; sublimis = hoog, verheven). Overgaan van
den vasten toestand onmiddellijk in den gasvormigen, eventueel
gevolgd door den tegengestelden overgang.
Subtractie (Lat. subtrdctus = part. perf. v. subtrdhere = langzamerhand verwijderen; < -> sub — onder.. uit, heimelijk, -ftrdhere — trekken, wegtrekken). Geleidelijke verwijdering door
absorberende stoffen. Subtractiekleuren — verschilkleuren.
Super- (Lat.; = boven-, met bijbetekenis: op een hogeren trap,
overtreffend). Eerste lid in samenstellingen met de genoemde
betekenis; b.v. supergeluid = geluid met zeer hoge frequentie.
Supergeleiding (—> super-). Deze naam werd door K a m e r l i n g h O n n e s (1853—1926) gegeven aan een door hem in
1911 ontdekt verschijnsel van buitengewone electriciteitsgeleiding,
dat sommige metalen dicht bij het absolute nulpunt vertonen. Volgens zijn betekenis verdient de naam supergeleiding de voorkeur
boven sw^>rageleiding (—> supra-), die later in gebruik is gekomen.
Superpositie ( <
super-, + Lat. positio = plaatsing; pónere
= plaatsen; superpónere = boven op leggen). Het (doen) samengaan van twee of meer bewegingen of trillingen.
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Supersone ( < -> super-, + Lat. sónus = geluid). Supersone trillingen zijn acoustische trillingen met frequenties, hoger dan die
van het normale geluid. Tegenover infrasone zou men ook sufirasone kunnen gebruiken; —> supra-.
Supra- (Lat.; = boven- (van plaats)). Eerste lid in samenstellingen
met de betekenis: boven- (van plaats). Samenstellingen met
supra-, als suprageleiding, dienen vervangen te worden door de
overeenkomstige samenstelling met super-, tenzij er duidelijk de
plaatselijke betekenis in tot uitdrukking moet komen, dus b.v.
in tegenstelling tot —> infra- ~ beneden; b.v. sufirageluid en
sufiraviolet in tegenstelling tot infragehiid en infrarood.
Susceptibiliteit ( = Eng. susceptibility of Fr. susceptibilité = vatbaarheid, gevoeligheid; Lat. susceptibilis - - vatbaar, ontvankelijk; suscifiere = op zich nemen, voor iets vatbaar zijn; < sus —
opwaarts -f- cdfiere = nemen). Grootheid die den graad van
beïnvloeding door een magnetisch veld aangeeft.
Suspensie (Lat. susfie'nsio = ophanging, toestand van hangen;
susfiéndere — ophangen; < sus = opwaarts, + fiéndere -••·
hangen). Vermenging van fijn verdeelde vaste stof in een vloeistof.
Suspensoïde ( < ->- susfiensie, Η > -ide). Op een suspensie gelijkend; colloïdale oplossing waarvan de deeltjes gemakkelijk
worden uitgevlokt. Ze heten ook —> hydrofihobe of -> lyofihobe
colloïden.
Synchroniseren ( = Gr. συγχρονίζει (synchronizein); —>• synchroon). Gelijktijdig maken.
Synchronisme (== Gr. συγχρονισμός (synchronismós); -> synchroon). Gelijktijdigheid, het gelijktijdig verlopen.
Synchroon ( = Gr. σύγχρονος (synchronos) — gelijktijdig; < σύν
(syn) = samen, tegelijk, -f χρόνος (chrónos) = tijd). Gelijktijdig
(verlopend).
Synthese ( = Gr. σύνθ-εσις (synthesis) = het samenstellen, samenstelling; < σύν (syn) = samen, + θέσις (thésis) = het leggen, het
plaatsen; τιθ-έναι (tithénai) = leggen, plaatsen). Het samenstellen
van een verbinding uit de elementen of uit eenvoudiger verbindingen.
Τ
Tachymeter ( < Gr. ταχύς (tachys) = snel, -j—> -meter). Toer enteller, snelheidsmeter.
Tangentenboussole (Lat. tangens, gen. -éntis = part. praes. v.
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tdngere — raken; raaklijn, bepaalde goniometrische functie;
boussole). Instrument voor het meten van de sterkte van een
electrischen stroom, die hier evenredig is met den tangens van den
hoek van afwijking van een magneetnaald; vandaar de naam.
De eerste tangentenboussole werd in 1837 geconstrueerd door
P o u i l l e t (1790—1868).
Target (Eng.; = schietschijf, mikpunt). Tref plaat) plaatje in
Röntgenbuis of neutronengenerator, dat door een stralenbundel
getroffen moet worden.
Tautochronie (Gr. ταύτω χρόνω (tautói chrónöi) = in denzelfden
tijd; αυτός (autós) = zelf, dezelfde; χρόνος (chrónos) = tijd).
Wordt gezegd van periodieke verschijnselen die gelijke periodes
hebben, dus denzelfden tijd nodig hebben voor een slingering. Het
bijbehorend adjectief is tautochroon.
Technicus (Lat.; = meester in de kunst, deskundige; Gr. τεχνικός
(technikós) = de kunst betreffend; τέχνη (téchnê) — kunst,
handwerk). Deskundige in de -> techniek.
Techniek ( = Fr. technique) Gr. τέχνη (téchnê) = kunst, handwerk).
Vaardigheid, bedrevenheid; industriële toepassing van de natuurkunde.
Tele- (== Gr. τήλε (têle) = ver verwijderd). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis: ver-, op groten afstand.
Telefoon ( < —> tele-, -f Gr. φο^νή (phönê) = geluid, stem). Toestel
om door middel van electrische stromen op groten afstand geluiden over te brengen.
Telegraaf ( < -> tele-, Η—> -graaf). Toestel om door middel van
electrische stromen over groten afstand tekens over te brengen.
Telemeter ( <
tele-, -)—> -meter). Electrische afstandsmeter.
Telescoop ( = M.E. Lat. telescópium\ < ~> tele-, + —> -scoop).
Instrument voor het waarnemen van ver verwijderde voorwerpen; astronomische kijker. De naam is afkomstig van G a 1 i1 e ï (1564—1642).
Televisie ( < -> tele-, -f Lat. visio — het zien; vidére = zien).
Vér-zien.
Temperatuur (Lat. temperatura ~ juiste vermenging, juiste gesteldheid (van de lucht), temperatuur; temperdre ~ de juiste
maat houden, in behoorlijke verhouding brengen, matigen).
Gesteldheid van de atmosfeer, warmtegraad. In de muziek:
gelijkzwevende temperatuur.
T e m p u s (Lat.; gen. temporis). Tijd.
Tensimeter ( < Lat. ténsio — spanning, +
-meter; téndere
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— spannen). Instrument voor het meten van den dampdruk.
Tensor (Lat. téndere = spannen, strekken). Door H a m i l t o n
(1805—1865) in de elasticiteitstheorie ingevoerde grootheid welke
de maat van spanning of uitrekking van een vector aangeeft. In
de relativiteitstheorie wordt de term tensor gebruikt voor verschillende grootheden die zich op een bepaalde wijze transformeren.
T e r a - (Gr. τεράς (teras) = wonder, iets monsterachtigs). Eerste
lid in samenstellingen met namen van eenheden ter aanduiding
van het billioenvoud van die eenheden; aanbevolen in 1939 door
den Natuurkundigen Raad van Nederland.
T e r m (Lat. térmo of términus — Gr. τέρμα (térma) = grenspaal,
doel, einde). In atoomtheorie: bepaalde energietrap.
Ternair ( = Fr. ternaire\ Lat. terndrius = uit drie bestaande; tres
= drie). Uit drie componenten bestaand.
Terts (Lat. tértius = derde; tres —- drie). Derde toon van de toonladder; interval van drie tonen.
Tetartoëder ( < Gr. τέταρτος (tétartos) = vierde, Η >- -eder =
-vlak). Veelvlak dat ontstaat als men bij een > hemi'èder weer
een gedeelte van de zijvlakken laat vervallen.
Tetra- (Gr. τέτταρες (téttares) = vier). Eerste lid in samenstellingen met de betekenis: vier-, viervoudig.
Tetragonaal (Gr. τετράγωνος (tetragönos) = vierhoekig; < ->
tetra-, + γωνία (gönia) = hoek). Tetragonaal kristalstelsel = —>
quadratisch kristalstelsel.
Tetrakishexaëder ( < Gr. τετράκις (tetrakis) — viermaal (->
tetra-), + έξα- (hexa-) = εξ (hex) = zes,
> -eder — -vlak).
Viermaal zes-vlak (bij kristallen).
Tetravalent ( < —> tetra-, Η—- valent). Vierwaardig.
Tetrode ( < ->- tetra-, ~i—> -ode). Radiobuis met vier electrodes.
Theodoliet (de afleiding van dezen naam is zeer onzeker; zie
„Vreemde woorden in de Sterrenkunde"). Kijker met kruisdraad
bewegend om een horizontale en verticale as.
Theoreticus (Lat.; plur. theorétici·, = Gr. θεωρητικός (theörêtikós)
= beschouwend; subst. beschouwer, onderzoeker; θεωρεΐν
(theörein) = toeschouwer zijn, zien, overwegen). Kenner van de
theorie, iemand die zich met de theorie bezig houdt; in tegenstelling tot -> empiricus of - practicus.
Theorie (Lat. theória = Gr. θεωρία (theöria) = beschouwing,
onderzoek van wetenschappelijken aard; θεασθαι (theasthai) =
met bewondering bekijken, beschouwen). Een samenhangend
geheel van grondbeginselen en afgeleide stellingen.
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T h e r m i s c h (-> thermo-). Wordt gezegd van allerlei warmte- of
temperatuurverschij nselen.
T h e r m o - (Gr. θέρμη (thérmê) — hitte, warmte; θερμός (thermós)
= warm). Eerste lid in samenstellingen om enig verband met
warmte of temperatuur aan te geven.
T h e r m o c h e m i e ( < -> thermo-, -f- -> chemie). Die tak der chemie
die zich bezig houdt met calorische betrekkingen bij chemische
verschijnselen.
Thermodiffusie ( < —> thermo-, -j—> diffusie). Het verschijnsel
dat, bij het bestaan van een temperatuurgradiënt in een gasmengsel, het zwaardere gas naar het koude gedeelte en het lichtere naar het warme gedeelte diffundeert.
T h e r m o d y n a m i c a ( < -> thermo-, -f- -> dynamica). Hiermee
wordt bedoeld de mechanische warmtetheorie. Beter zou het zijn
volgens een voorstel van V e r s c h a f f e i t , te spreken van ->
thermomechanica, en deze onder te verdelen in -> thermostatica en
thermodynanica, waarbij deze naam dan gereserveerd zou moeten
worden voor de leer der toestandsveranderingen.
Thermomechanica ( < -> thermo-, Η—> mechanica). Mechanische
warmtetheorie; —> thermodynamica.
T h e r m o m e t e r ( < -> thermo-, -f
-meter). Instrument voor
temperatuurmeting.
T h e r m o s c o o p ( < —> thermo-, —>- -scoop). Toestel voor het waarnemen van een temperatuurverschil; reeds bekend bij Ρ h i 1 ο
en Η e r ο (beiden in 2e eeuw v. Chr.).
T h e r m o s t a a t ( < -> thermo-, -f- Gr. στατός (statos) = tot stilstaan
brengend; ΐστάνοα (histanai) = doen stilstaan). Toestel voor het
constant houden van een bepaalde temperatuur.
Thermostatica ( <
thermo-, + —> statica). Die tak van de —
thermomechanica die zich bezig houdt met de thermische evenwichten en de z.g. quasi-statische processen. Deze therm is voorgesteld door V e r s c h a f f e i t ; —> thermodynamica.
Thermotropie ( < -> thermo-, -)—>· -tropie). Het ontstaan van
gekleurde isomeren door verwarming.
Thixotropie ( < Gr. θίξις (thixis) = aanraking, Η—> -tropie). Het
vloeibaar worden van een gecoaguleerd sol door schudden.
Thyratron ( < Gr. θύρα (thyra) = deur, Η—> -tron (2)). Met gas
gevulde triode, werkende als ventielbuis.
Tintometer ( < Lat. tinctus = part. perf. v. tingere = verven, +
-> -meter). Instrument voor het vergelijken van kleuren met een
standaardkleur.
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Titer ( = Fr. litre — titel, opschrift, gehalte; Lat. titulus — opschrift). Gehalte (aan een of andere stof).
Titreren ( = Fr. titrer; -> titer). Het gehalte van een chemische stof
in een gegeven oplossing bepalen.
Torderen ( = Fr. tordre = Lat. torquére — draaien, wringen).
Wringen (om een as).
Torsie (laat Lat. tórsio = klassiek Lat. tórtio — het draaien;
torder en] klassiek Lat. tórsio = kwelling, foltering). Wringing.
T r a n s - (Lat.; eig. — overschrijdend; = part. praes. v. trdre —
overschrijden; praep.: aan de andere zijde, over. . . heen, door. . .
heen). Eerste lid in samenstellingen met de genoemde betekenissen.
T r a n s f o r m a t i e (Lat. transformdtio — verandering, hervorming;
-> transformeren). Het transformeren.
Transformator (-> transformeren). Toestel om electrische spanningen in hogere of lagere om te zetten.
T r a n s f o r m e r e n (Lat. transformdre = vervormen, veranderen;
< —> trans-, + formdre = vormen; fórma — vorm). Electrische
spanning in een hogere of lagere veranderen; alg. omvormen,
veranderen.
Translatie (Lat. transldtio
het overbrengen; < —> trans-, -fIdtio = het brengen; Idtus = part. perf. v. férre = brengen, dragen). Verplaatsing (langs een rechte lijn); vaak in tegenstellingtot
rotatie.
T r a n s m i s s i e (Lat. transmissio = overtocht, het overbrengen;
transmittere = overbrengen, door iets heen laten gaan; <
•
trans-,
mittere — zenden). Het verschijnsel dat een stof straling
of iets anders doorlaat en dus ook overbrengt; doorleiding (b.v.
van warmte); overbrenging (b.v. van electrische signalen).
Transmutatie (Lat. transmutdtio = verplaatsing, onderlinge
verwisseling; ->· transmuteren). Verandering; spec. van atoomkernen in andere.
T r a n s m u t e r e n (Lat. transmutdre = verwisselen, omzetten; < —>
trans-, -j- mutdre = veranderen). Veranderen; spec. van atoomkernen.
Transparant (— M.E. Lat. transpdrens, gen. -éntis = part. praes.
v. transparére — door. . . heen schijnen; < -> trans-, -f parére —
verschijnen, zichtbaar zijn). Doorschijnend.
Transport (Fr.; Lat. transportdre = overvoeren, overbrengen;
< —> trans-, -f- portdre = dragen, brengen). Het overbrengen;
b.v. van energie.
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Transuraan ( < —> trans-, -1—> uranium). Element met een hoger
rangnummer dan uranium.
Transversaal (M.E. Lat. transversdlis; transvérsus — dwarsliggend; < -> trans-, + vértere = wenden, keren). Dwars, loodrecht op de voortplantingsrichting; in tegenstelling tot —> longitudinaal.
Tri- (Lat.; = Gr. τρι-(ΐπ-) = drie-; Lat. tres = Gr. τρεις, neutr.
τρία (treis, tria) = drie). Eerste lid in samenstellingen met de
betekenis; drie-, drievoudig.
Triade (Lat. trias, gen. -adis — Gr. τριάς, gen. -άδος (trias, -ados)
= drietal; τρεις (treis) = drie). Drietal, in het periodiek systeem
op elkaar volgende en in eigenschappen sterk op elkaar lijkende,
elementen, als Fe, Co en Ni] Ru, Rh en Pd; Os, Ir en Pt.
Triakisoctaëder ( < Gr. τριάκις (triakis) = driemaal, + όκτα- =
οκτώ (okta-, oktö) = acht, Η—> -eder = -vlak). Driemaal achtvlak (bij kristallen).
Trichroïsme ( <
tri-, -j- Gr. χροιά (chroia) == huid, (huid) kleur).
Het verschijnsel dat een kristal, volgens de drie hoofdassen bekeken, verschillende kleuren vertoont.
Triklien ( < -> tri-, + Gr. κλίνειν (klinein) = doen leunen, schuin
tegen iets aan zetten, neigen). Een triklien kristal heeft drie
ongelijke assen, die scheve hoeken met elkaar maken (er zijn dus
drie scheve hoeken, drie neigingen;
monoklien).
T r i m i c r o n ( < -» tri-, —> micron). Voorgestelde lengte-eenheid;
= 10~3 bimicron = 10~6 micron.
Trimorf ( < —> tri-, + Gr. μορφή (morphê) = vorm; lett. drievormig). In drie verschillende kristalvormen voorkomend.
Triode ( <
tri-, -{—> -ode). Electronenbuis met drie electrodes.
Tripartitie ( <
tri-, -j—> partitie = deling). Driedeling (splitsing
van zware atoomkernen in drie delen).
Tripel- ( = Eng., Fr. triple — Lat. triplex = drievoudig; < tres —
drie, + plicdre = vouwen; of Lat. triplus — Gr. τριπλόος (triplóos) = drievoudig). Tripelpunt = punt (temperatuur) waarbij
drie phasen met elkaar in evenwicht zijn.
Triplet (—> tripel). Drievoudige spectrale lijn; drievoudige energietoestand in een atoom.
Triton (Gr. τρίτον (triton) = als subst. gebruikt neutrum van
τρίτος (tritos) = derde; lett. het derde; τρεις (treis) = drie).
Waterstofkern met driemaal de massa van het -> proton;
deuteron.
Trivalent ( < —> tri-, + — -valent). Driewaardig.
Vr. w. in de N.
8

114
Trivariant ( <
tri-, Η—> -variant). Op drie wijzen veranderlijk,
met drie graden van vrijheid.
-tron (1). Tweede lid in samenstellingen met de betekenis: klein
deeltje, b.v.
barytron, -> mesotron, --> negatron, —> positron.
Deze woorden zijn gevormd naar analogie van -» electron, waar
de uitgang -tron uit de taalkundige afleiding volgt. Men gebruike
het achtervoegsel -tron liever niet in deze betekenis.
-tron (2) (— Gr. -τρον (-tron) = achtervoegsel om een instrument
of middel aan te geven). Tweede lid in samenstellingen om een
toestel aan te duiden; b.v. -> cyclotron,
magnetron, -> thyratron,
klystron.
-troop (Gr. τρόπος (trópos) = aard, wending, manier van doen,
karakter; of τροπή (tropê) = omkeer, wending, verandering;
τρέπειν (trépein) = draaien, wenden). De in het eerste lid der
samenstelling aangeduide eigenschap vertonend, -geaard; soms
zonder duidelijke betekenis.
-tropie (-> -troop). Een door het eerste lid der samenstelling aangeduide verandering of toestand.
Tubus (Lat.; = pijp, buis). Buis (van kijker of ander optisch instrument) .
Turbine (Fr.; Lat. turbo, gen. -binis = draaiing, omwenteling,
draaitol). Rad met schoepen dat door water of stoom in beweging
wordt gebracht. De naam werd gegeven door een Frans ingenieur Β u r d i n die in 1824 een nieuw soort waterrad construeerde.
Turbulent (Lat. turbuléntus — onrustig, stormachtig; turba —
verwarring, onrust). Men spreekt van turbulente beweging van een
vloeistof als de snelheid zo groot wordt dat er overal in de vloeistof wervels optreden.
U
Ultra- (Lat.; = naar gene zijde, aan de andere zijde van, verder,
meer dan). Eerste lid in samenstellingen met de betekenissen:
1. aan de andere zijde van; b.v. ultraviolet; 2. om een hogeren
trap aan te geven; b.v. ultracentrifuge. Het tegenovergestelde
van ultra is niet infra, maar citra of cis = aan deze zijde van.
Ultrasone ( < -> ultra- (2), + Lat. sónus = geluid). Ultrasone
trillingen zijn acoustische trillingen met frequenties, hoger dan
die van het hoorbare geluid. Tegenover infrasone gebruike men
liever
supersone of suprasone (-> supra-).
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Unair (Lat. unus = één, enkel; gevormd naar analogie met
binair, -> ternair, etc.). Uit slechts één component bestaande.
Undor (Lat. ünda = golf). Deze term werd in 1939 voorgesteld
door B e l i n f a n t e , naar analogie van -> spinor, e.a., om een
stel functies in de quantummechanica aan te geven, welke zich
op een bepaalde wijze transformeren bij draaiing in de ruimte.
Undulatie (Lat. unduldtus = golvend; undula — golfje; ünda =
golf). Golving.
U n i - (Lat. unus = één, enkel). Eerste lid in samenstellingen met de
genoemde betekenissen; b.v. unimoleculair = enkelmoleculig.
Als het tweede lid van de samenstelling van een Grieks woord is
afgeleid verdient het Griekse
mono- de voorkeur boven uni-.
Univariant ( < -> uni-, Η—> -variant). Slechts op één wijze veranderlijk, met één graad van vrijheid.
Unster ( < Lat. ünus = één, + statera = weegschaal). Romeinse
balans met een korten arm waaraan de weegschaal, en een langen
arm met verplaatsbaar gewicht.
V
Vacuüm (Lat.; als subst. gebruikt neutr. v. vdcuüs = ledig). Het
luchtledige, luchtledig.
-valent (Lat. vdlens, gen. -e'ntis — in staat zijnde, machtig; = part.
praes. v. valere = krachtig zijn, vermogen, waard zijn). Adj. bij
-valentie, -machtig, -waardig, valentie hebbend.
Valentie (-> valent). Waardigheid (bij chemische elementen). Het
begrip valentie is in 1860 ingevoerd door F r a n k l a n d (1825—
1899) en K é k u l é (1829—1896).
Variabel (Lat. varidbilis = veranderlijk; varidre — veranderen;
vdrius = afwisselend). Veranderlijk.
-variant (Lat. vdrians, gen. -dntis — part. praes. v. varidre =
veranderen). Veranderend, veranderlijk; meestal als tweede lid
in samenstellingen met een telwoord als eerste lid; b.v. -> univariant.
Variatie ( = Lat. variatio; -> variabel). Verandering. Door G i 1b e r t (1540—1603) werd de term variatie gebruikt voor de
magnetische -» declinatie.
Variometer ( < Lat. varidre = veranderen, Η—» -meter). Naam
voor instrumenten van verschillenden aard die dienen om een
bepaalde grootheid te veranderen of om een bepaalde verandering
aan te tonen.
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Vector (Lat.; = drager; véhere = dragen, voeren). Drager; symbool van een physische grootheid die behalve door de grootte ook
door een richting wordt bepaald; alg. gericht lijnstuk, en grootheid die door zulk een lijnstuk kan worden voorgesteld. De naam
is waarschijnlijk van H a m i l t o n (1805—1865). Radius-vector
= voerstraal (-> radius).
Velocitas (Lat.; vélox = snel). Snelheid.
Ventiel (M.E. Lat. ventile = afsluiting, spec. in waterkanaal).
Afsluitklep.
Verticaal (Lat. verticdlis = loodrecht; vértex = kruin, hoogste
punt). Adj. volgens de richting van de zwaartekracht. Subst. lijn
die de richting van de zwaartekracht aangeeft.
Vibratie (Lat. vibrdtio = het trillen, trillende beweging; vibrdre —
doen trillen). Trilling.
Vibrator (-> vibratie). Triller, toestel voor het opwekken van
trillingen.
Viriaal ( = Dui. Virial; Lat. vis, gen. viris — kracht). Virial is de
door C l a u s i u s (1822—1888) voorgestelde naam voor een
door hem in 1870 ingevoerde grootheid die de gemiddelde waarde
is van een met de werkende kracht samenhangende uitdrukking
tijdens de stationnaire beweging van het betrokken systeem.
Virtueel ( = Fr. virtuel = M.E. Lat. virtudlis; Lat. virtus — kracht,
waarde). Schijnbaar aanwezig, denkbeeldig, met de waarde van
iets reëels; b.v. virtueel lichtpunt; ook gebruikt als tegenstelling
tot
reëel.
Vis (Lat.; = kracht). Voorgestelde eenheid van kracht.
Visceus (Lat. viscósus = kleverig; vïscum — maretak, vogellijm). Kleverig.
Viscosimeter ( < —> visceus, Η—> -meter). Instrument voor het
meten van de ~> viscositeit van stoffen.
Viscositeit (M.E. Lat. viscósitas = kleverigheid; -> visceus).
Graad van taaiheid, kleverigheid. Deze naam werd in 1860 voorgesteld door H a g e n b a c h (1833—1910) als naam voor de
constante die optreedt bij stromende vloeistoffen.
Visueel ( = M.E. Lat. visualis; visus = het zien, gezicht; vidére =
zien). Op het gezichtsvermogen betrekking hebbend; met behulp van de ogen waar te nemen.
Volt. Practische eenheid van potentiaal en potentiaalverschil of
spanning; genoemd naar V o l t a (1745—1827), die het eerst
gevonden heeft dat bij aanraking van verschillende metalen
potentiaalverschillen optreden aan de aanrakingsplaatsen.
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Voltameter ( < Volta, Η—> -meter). Instrument voor het meten
van een hoeveelheid doorgestroomde electriciteit; = coulombmeter. Het instrument werd door d e l a R i v e (1801—1873),
die een door F a r a d a y (1791—1867) geconstrueerde volta-electrometer verbeterde, voltameter genoemd, omdat het lijkt op
een element van Volta.
Volume (Fr.; Lat. volumen = boekrol, geschrift; kring, kromming,
ontwikkeling van een lichaam in de ruimte; vólvere = wentelen).
Inhoud, omvang.
W
Watt. Practische eenheid van stroomeffect, arbeidssterkte of vermogen; genoemd naar W a t t (1736—1819), die het eerst de
paardekracht heeft ingevoerd als eenheid van arbeidssterkte.
Weber. Practische eenheid van inductieflux; genoemd naar W i l h e l m W e b e r (1804—1891), die op het gebied van het magnetisme belangrijke onderzoekingen heeft verricht.
Y
Yukon. Voorgestelde naam voor een zwaar electron (-> meson)·,
genoemd naar den Japanner Y u k a w a die het bestaan van
zulke deeltjes heeft voorspeld.
Ζ
Zerovalent ( < Eng., Fr., Ital. zero = nul, -j—> -valent). Nulwaardig.

TWEEDE AFDELING
NAMEN D E R CHEMISCHE

ELEMENTEN

Inleiding.
In dit gedeelte behandelen wij de namen der chemische elementen,
hun historische herkomst en afleiding, maar daarenboven enige
gegevens betreffende tijdstip en wijze van ontdekking der elementen. Voor het grootste gedeelte zal de inhoud van het volgende
ongeveer gelijkluidend zijn met dien van een artikel, dat we indertijd geschreven hebben voor het tijdschrift Faraday onder den
titel: „Ontdekkingsgeschiedenis van de chemische elementen en
verklaring van hun namen" (Faraday, 11, 113—129, 1940/41),
vervolgens aangevuld door een korte bijdrage met titel: ,,De ontbrekende elementen in het periodiek systeem" (Faraday, 12, 141—
144, 1941/42). Het eerste artikel is naderhand als afzonderlijke
brochure uitgegeven door de firma Wolters te Groningen. Daar
deze brochure echter sinds enige jaren niet meer verkrijgbaar is,
lijkt het mij nuttig, behalve de verklaring der namen, ook de in die
publicatie vermelde historische bijzonderheden, die op de ontdekking der chemische elementen betrekking hebben, opnieuw op te
nemen.
Wat de naamgeving der chemische elementen betreft, kan men
enkele algemene regels geven.
1. Van de enkelvoudige stoffen, die tegenwoordig tot de chemische elementen gerekend worden, waren er in de oudheid slechts
enkele als zodanig bekend; nl. de metalen: zilver {argentum), goud
{aürum), koper {cüprum), ijzer {férrum), kwik {hydrdrgyrum), lood
{plümbum) en tin (stdnnum); en van de niet-metalen: kool {cdrbo)
en zwavel {sülfur, sülpur of sülphur, gen. -uris). Hun Latijnse namen
werden onveranderd in de moderne chemische nomenclatuur overgenomen (de naam voor koolstof werd echter carbónium). In den
tweeden naamval verandert -um steeds in -i. Dit geldt ook voor de
volgende twee groepen.
2. Sommige chemische elementen werden geïsoleerd uit stoffen
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die reeds in de oudheid of in de Middeleeuwen gebruikt of bekend
waren. De eigennamen van deze stoffen werden dan meestal in de
alchimistische of latere literatuur door den uitgang -um verlatijnst,
en naderhand gebruikt om de betrokken chemische elementen aan
te duiden; b.v. arsenicum, Msmutum, cobdltum, mdnganum, niccolum
en zincum. Voor phosphor werd het Latijnse phósphorus (gen. -ori)
gekozen, de enige naam der elementen die uitgaat op -us.
3. Van de in de laatste eeuwen ontdekte elementen zijn de namen,
op enkele uitzonderingen na, afgeleid van Griekse of Latijnse woorden, die in de afzonderlijke gevallen om diverse, en soms bizarre,
redenen als naamgever werden gekozen. Deze woorden werden dan
meestal voorzien van den Latijnsen uitgang -ium, die als onzijdige
vorm van den adjectief-uitgang -ius volgens het Latijnse taaleigen
zeer geschikt is om een zelfstandig naamwoord aan te duiden.
4. Enkele namen, die aan Griekse adjectiva zijn ontleend, hebben ook den Grieksen neutrum-uitgang -on (— Gr. -ov) behouden;
nl. argon, krypton, neon en xenon. Wegens de homologie heeft men
aan de radioactieve gassen, die in dezelfde kolom van het periodiek
systeem thuishoren, ook denzelfden uitgang -on gegeven; nl. actinon,
niton, radon en thoron.
5. Nadere bijzonderheden worden telkens bij de afzonderlijke
namen vermeld.
Toen er na de eerste opstelling van het periodiek systeem door
M e n d e l e j e f f (1834—1907) en L o t h a r M e y e r (1830—
1895), omstreeks 1870, nog heel wat plaatsen onbezet waren, werden
de elementen, waarvan het bestaan vermoed werd, aangegeven
met den naam van het in dezelfde rij onmiddellijk voorafgaande
element, voorzien met het voorvoegsel eka- voor het eerstvolgende
en dvi- voor het tweede element (beide ontleend aan het Sanskriet ;
ekas = één; dvi- = tweemaal, dubbel). Als voorbeelden noemen we:
eka-aluminium
= gallium, eka-borium = scandium, eka-manganium — element n. 43, dvi-manganium = rhenium, eka-silicium =
germanium. Voor een goed begrip hiervan is het nodig te weten,
dat het oorspronkelijk periodiek systeem een heel andere gedaante
had dan het tegenwoordig gebruikelijke.
Literatuur. Ofschoon ik in dit werk over het algemeen geen
bronnen aangeef, wil ik toch hier ten dienste van de lezers, die van
de ontdekkingsgeschiedenis van de elementen iets meer willen weten,
twee boeken aangeven, waaraan ik ook veel gegevens heb ontleend,
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nl.: J. Μ. J a e g e r , Ontdekkingsgeschiedenis der chemische elementen, (N.V. De Spieghel, Amsterdam, 1935), en: Μ . E. W e e k s,
The discovery of the elements, (Mack Printing Co., Easton, 1934).
Voor de elementen 43, 61, 85, 87, 93—96 zie men: F. Α. Ρ a η e t h,
The making of the missing chemical elements, (Nature, London 159,
8, 1947).
BEHANDELING
Α
Actinium (Ac, 89). (Gr. άκτίς, gen. -ΐνος (aktis, -inos) = straal,
schittering). Radioactief element, in 1899 ontdekt door D e b i e r η e, en onafhankelijk van hem door G i e s e l in 1902.
Wegens zijn radioactieve eigenschappen kreeg het den naam
actinium. G i e s e l noemde het Emanium of Emanationskörper
(Lat. emandre — uitstromen, ontspringen; < -> ex- (1), -jmandre = vloeien). Later werd de identiteit van dit element met
actinium vastgesteld.
Actinon (An, 86). (—> actinium; gevormd naar analogie van
radon). Actiniumemanatie, radioactief element van de actinium-reeks; ontdekt omstr. 1900 door G i e s e l en onafhankelijk van hem door D e b i e r n e .
A l a b a m i n i u m (Ab, 85). De ontdekking van dit element werd in
1931 aangekondigd door A l l i s o n , M u r p h y ,
Bishop
en S o m m e r in het Polytechnisch Instituut van Alabama;
vandaar de naam. Deze ontdekking werd echter niet bevestigd
en de plaats bleef open tot 1940; -> astatium.
Aldebaranium.
Ytterbium.
A l u m i n i u m (Al, 13). (Lat. dlumen, gen. -minis = aluin). In zijn
verbinding aluin reeds eeuwen vóór Chr. bekend in Egypte,
Assyrië en Babylonië. Met den naam dlumen werd echter een
hele reeks van verbindingen aangeduid. In 1751 onderscheidde
M a r g g r a f (1709—1782) het oxyde als afzonderlijke base.
Omstreeks 1810 stelde D a v y (1778—1829) en later Β e rz e l i u s (1779—1848) en O e r s t e d (1777—1851) pogingen
in het werk om het metaal vrij te maken, hetgeen echter eerst in
1827 aan W ö h l e r (1800—1882) gelukte. D a v y gaf den
naam aluminium.
A m e r i c i u m (Am, 95). Kunstmatig gemaakt in 1946 in de universiteit van Californië door S e a b ο r g, J a m e s ,
Morgan,
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G h i o r s o , H a m i l t o n , e.a., tegelijk met het element n. 96.
Deze elementen schijnen, wat hun electronenstructuur betreft,
hogere homologen te zijn van de elementen n. 63 en η. 64 van de
zeldzame aarden. Zoals deze elementen resp. genoemd werden
naar het werelddeel Europa (-> europium) en naar den scheikundige G a d o l i n (-> gadolinium), die veel onderzoekingen
op het gebied van de zeldzame aarden had verricht, zo stelden de
bovengenoemde ontdekkers voor de nieuwe elementen de namen
americium, resp. curium voor, naar het werelddeel America en
het echtpaar C u r i e , welke laatsten grote verdiensten hebben
gehad op het gebied van de radioactieve elementen.
A n t i m o n i u m (Sb, 51). —> Stibium.
A r g e n t u m (Ag, 47), Zilver. (Lat. argentum — Gr. άργυρος (argyros)
— zilver; Gr. άργος (argos) = wit blinkend, helder wit). De
oorsprong van den Ned. naam zilver is onzeker; volgens sommigen
is er verwantschap met Gr. Άλύβη (Halybê), uit Gr. Σαλύβη
(Salybê), den naam van de Pontische stad, waaruit volgens
H o m e r u s (Ilias 2,857) het zilver afkomstig zou zijn. Zilver
was reeds vroeg bekend (zeker 3000—2000 v. Chr.), vooral in
Klein-Azië, ofschoon vrij zeldzaam. In Egypte was het in het
Oude Rijk dubbel zo veel waard als goud. Na 1500 v. Chr. komt
het overal in gebruik.
Argon (A, 18). (Gr. άργόν (argón) = neutr. v. Gr. άργός of άεργος
(argós of aërgós) — onwerkzaam; < ά- — zonder, on- (-> a-), +
έργον (érgon) = werk). Ontdekt in 1894 door L o r d R a y l e i g h (1842—1919) en S i r W i l l i a m R a m s a y (1852—
1916), die het argon noemden wegens zijn chemische inactiviteit.
A r s e n i c u m (As, 33). (Lat.; == Gr. άρσενικόν (arsenikón) = (waarschijnlijk) geel operment (bij A r i s t o t e l e s ) ; niet waarschijnlijk is de afleiding van Gr. άρρενικός (arrenikós) = mannelijk; Gr. άρρην (arren) = mannelijk, sterk; de betekenis zou dan
zijn: sterk werkend vergift). De sulfiden, tegenwoordig bekend
als realgar en rood operment, waren zeker bij de Assyriërs bekend, en waarschijnlijk ook gedegen arsenicum. Men meent dat
metalliek arsenicum voor het eerst uit zijn verbindingen geïsoleerd is door A l b e r t u s d e n G r o t e (13e eeuw). Verder
was het bekend bij de alchimisten (b.v. P a r a c e l s u s (1493—
1541)), die het beschouwden als een bastaardmetaal. A r i s t o t e l e s (384—322) bedoelde met άρσενικόν waarschijnlijk het
geel operment.
A s t a t i u m (At, 85). (Gr. άστατος (astatos) = onstandvastig, onbe-
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stendig; < ά- = on- (-> α-), + στατός (statos) — stilstaand;
ιστασ&αι, (histasthai) — gaan staan). Kunstmatig gemaakt door
C o r z o n , M a c k e n z i e en S e g r e i n l 9 4 0 , in het Radiation Laboratory van de Universiteit van Californië en in 1942
door K a r l i k en B e r n e r t in Weenen. Zij toonden aan
dat isotopen van dit element voorkomen in de drie radioactieve
series. De eerste ontdekkers stelden in 1947 den naam astatine
voor (naar analogie van chlorine, bromine, etc.), omdat dit element
het enige halogeen is, dat geen stabiele isotopen heeft.
A u r u m (Au, 79), Goud. (Lat. aurum hangt samen met Italisch
ausom = lichten, glanzen; goud met Germ. ghel — geel). Vanaf
de oudste tijden bekend in Oost-Azië, de staten van Mesopotamië
en in het Egyptische Rijk. Vooral in het laatste was de goudproductie groot.
A u s o n i u m (Lat. Ausónia — poëtische naam voor Italië; oorspr.
naam voor een deel van Beneden-Italië. Element n. 93, in 1934
door F e r m i , H a h n en M e i t n e r kunstmatig gemaakt
uit uranium. Het werd naar Italië genoemd, het vaderland van
den eersten ontdekker. De tegenwoordige naam is -» neptunium.
Azote (N, 7). Α Nitrogenium.
Β
B a r i u m (Ba, 56). (Gr. βαρύς (barys) — zwaar). S c h e e 1 e (1742—
1786) vond in 1779 dat het metaal van zwaarspaath een ander
was dan calcium. Het nieuwe element werd in 1808 door D a ν y
(1778—1829) geïsoleerd langs electrolytischen weg. De naam is
afgeleid van baryta (— bariumoxyde), zo genoemd wegens de
grote specifieke dichtheid van deze verbinding.
B e r y l l i u m (Be, 4). (Lat. béryllos of béryllus = Gr. βήρυλλος (bêryllos) = beryl). Het oxyde werd in 1798 ontdekt door V a u q u e 1 i n (1763—1829) in de edelstenen beryl en smaragd. Het element
werd in 1828 geïsoleerd door W ö h 1 e r (1800—1882) en Β u ss y (1794—1882) onafhankelijk van elkaar. K l a p r o t h (1743
—1817) gaf den naam beryllium naar het gesteente beryl, waarin
het element werd gevonden. V a u q u e l i n had den naam
glucinium voorgesteld wegens den zoeten smaak van de oplosbare
verbindingen (Gr. γλυκύς (glykys) = zoet). De laatste naam,
resp. glucinum of glycium, wordt nog in Frankrijk en Engeland
gebruikt.
B i s m u t u m , b i s m u t h u m (Bi, 83). In vroegere tijden werd dit
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metaal vaak verwisseld met tin of lood. De naam komt reeds voor
in de 13e eeuw bij A l b e r t u s M a g n u s , zekere gegevens
eerst in de 15e eeuw. Nauwkeurige onderzoekingen van P o t t
(1692—1777) en B e r g m a n n in 1739 en van C l a u d e
G e o f f r o y (1685—1752) bewezen de specifieke natuur van
het metaal. De oorsprong van den naam is zeer onzeker. Volgens
sommigen zou de Duitse naam Wismut de oudste zijn en ontstaan
uit den naam van de eerste vindplaats Wiesen bei Schneeberg en
muten = naar erts zoeken.
B o r i u m (B, 5). De verbindingen, die wij borax en boorzuur noemen,
waren bij de Assyriërs reeds bekend, borax wellicht ook bij de
Egyptenaren en zeker bij de Arabische alchimisten. Het element
werd in 1808 door G a y - L u s s a c (1778—1850) en Τ h én a r d (1777—1857) bereid, en enige jaren later door D a v y
(1778—1829) en B e r z e l i u s (1779—1848).
B r e v i u m (Lat. brévis = kort). Een in de uranium-reeks voorkomend
radioactief element (n. 91) met korten halveringstijd (vandaar
de naam), in 1913 ontdekt door F a j a n s en G ö h r i n g .
B r o m i u m {Br, 35). (Gr. βρώμος (bromos) = stank). Dit element
werd in 1825 ontdekt door L ö w i g (1803—1890) en in 1826
door Β a 1 a r d (1802—1876). De naam werd voorgesteld door
Vauquelin
(1763—1829), T h é n a r d
(1777—1857) en
G a y - L u s s a c (1778—1850), wegens den prikkelenden reuk
van de dampen.
C
C a d m i u m {Cd, 48). (Lat. cddmia = Gr. (γη) Καδμία of Καδμεία (gê
Kadmia of Kadmeia) = Cadmeaanse aarde, een bepaald zinkerts,
galmei). In 1817 ontdekt door S t r o m e y e r (1776—1835) in
Hannover, en in 1818 door H e r m a n n in Schönebeck, als een
verontreiniging van zinkcarbonaat; vandaar de door S t r o m e y e r afgeleide naam.
C a e s i u m (Cs, 55). (Lat. caésius — grijsblauw). In 1860 ontdekt door
B u n s e n (1811—1899) bij het spectroscopisch onderzoek van
Dürkheimer mineraalwater. De afscheiding van zuiver caesium
gelukte eerst in 1882 aan S e t t e r b e r g . De naam caesium
werd gegeven wegens de blauwe kleur van twee karakteristieke
spectraallijnen.
C a l c i u m {Ca, 20). (Lat. calx, gen. cdlcis = kalksteen). „Gebrande
kalk" en gips waren reeds in de oudheid bekend als bindmiddel.
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In 1755 maakte B l a c k (1728—1799) onderscheid tussen kalk
en magnesia. Het metaal werd in 1808 electrolytisch door D a ν y
(1778—1829) afgescheiden, en onafhankelijk van hem door
B e r z e l i u s (1779—1848) en P o n t i n (1781—1858).
Carbonium (C, 6), Koolstof. (Lat. cdrbo, gen. -bónts — kool). Als
kool en diamant bekend in praehistorische tijden. De diamant
werd als koolstof erkend na de verbrandingsproeven van L av ο i s i e r (1743—1794) in 1772 en de bewijsvoering van S m i t hs o n T e n n a n t (1761—1815) in 1796. Graphiet komt eerst
voor in de 18e eeuw. Wegens zijn geschiktheid om er mee te
schrijven kreeg het dezen naam van den geoloog W e r η e r
(Gr. γράφειν (graphein) = schrijven. De afleiding van den naam
kool is onzeker. De naam diamant hangt samen met Gr. άδάμας,
gen. -αντος (adamas, -antos) — onbedwingbaar, wegens de uitzonderlijke hardheid.
C a s s i o p e i u m (<Cp, 71). Het door M a r i g n a c (1817—1894) in
1878 in erbiumoxyde gevonden ytterbium werd in 1907 door
A u e r v o n W e l s b a c h (1858—1929) en ongeveer gelijktijdig door U r b a i n (geb. 1872) gesplitst in twee elementen.
Deze werden door v o n W e l s b a c h cassiopeium en aldebaranium genoemd naar de sterren Cassiopeia en Aldebdran.
U r b a i n stelde de namen
lutetium en -> (neo-) ytterbium
voor.
Cerium {Ce, 58). In 1803 werd door K l a p r o t h (1743—1817),
e n d o o r B e r z e l i u s (1779—1848) en H i s i n g e r (1766—
1852), in een Zweeds mineraal een bestanddeel ontdekt, dat ze
beschouwden als het oxyde van een nieuw metaal. B e r z e l i u s
noemde het cerium naar de planetoïde Ceres, die kort te voren
(1 Jan. 1801) door P i a z z i ontdekt was (C é r e s was bij de
Romeinen de godin van de aarde en van den landbouw en beschermgodin van Sicilië, waar P i a z z i geboren was). In de
jaren 1839—1843 toonde echter M o s a n d e r
(1797—1858)
aan dat de ceriet-aarde verschillende metalen bevatte. Een van
deze behield den naam cerium.
Chlorium (Cl, 17). (Gr. χλωρός (chlörós) = groen). In 1774 door
S c h e e l e (1742—1786) ontdekt. Het heeft echter tot 1810
geduurd, voordat de elementaire natuur algemeen erkend werd.
De naam werd door D a ν y (1778—1829) gegeven, wegens de
groene kleur van het gas.
C h r o m i u m (Cr, 24). (Gr. χρώμα (chroma) = kleur). In 1797 door
V a u q u e 1 i η (1763—1829) ontdekt in een siberisch looderts
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en in 1798 door hem geïsoleerd. De ontdekker noemde het nieuwe
element chröme wegens de fraaie kleur van de verbindingen.
Cobaltum (Co, 27). In zijn verbindingen reeds in de oudheid bekend en gebruikt in de glasfabricatie voor het blauw kleuren van
glas. Het metaal werd (tamelijk onzuiver) in 1735 bereid door
G. B r a n d t (1694—1768) in Stockholm. De naam kobold
( = berggeest) werd door de mijnwerkers gegeven aan elk erts
dat minderwaardig of voor hen gevaarlijk was, omdat ze meenden
dat het door de berggeesten behekst was. In dit geval zouden de
bergmannetjes dit fraai-uitziende metaal in de plaats hebben
gelegd van het zilver, dat ze eerst hadden geroofd. Dit is de verklaring die men gewoonlijk vindt. Een andere verklaring, en
misschien wel de juiste, is dat de term kobalt identiek is met het
Assyrische kibaltu, een stof die in de glasindustrie werd gebruikt.
C o l u m b i u m (Cb, 41). In 1801 door H a t c h e t t (1765—1847)
afgescheiden uit een mineraal, dat naar de vindplaats in Columbia columbiet was genoemd; vandaar de naam columbium.
Dit element is identiek met -> niobium.
Coronium (Lat. corona — krans; buitenomhulsel van de zonneatmosfeer, dat bij een zonsverduistering als een lichtende krans
rondom de donkere schijf zichtbaar is). Hypothetisch element,
dat volgens oudere onderzoekers in de corona van de zon aanwezig
zou zijn.
C u p r u m (Cu, 29). (Lat.; ook cyprum; — Lat. aes Cyprium = Gr.
χαλκός Κύπριος (chalkós Kyprios) = erts van Cyprus; hiervan
ook afgeleid het Ned. koper). Sinds voorhistorische tijden bij de
oude volkeren van Azië en Egypte bekend. Het werd veel gebruikt voor het maken van brons. Er waren ong. 1500 v. Chr.
kopermijnen op Cyprus; vandaar de naam.
C u r i u m (Cm, 96). Kunstmatig gemaakt in 1946, te samen met —>
americium, door S e a b o r g , J a m e s , M o r g a n , G h i o r s o
H a m i l t o n , e.a. in de universiteit van Californië. De ontdekkers stelden den naam curium voor, naar P i e r r e C u r i e
(1859—1906) en Mme C u r i e - S k l o d o w s k a (1867—1934),
,,historical leading investigators in the field of radioactivity".
Zie verder bij americium.
D
Deuterium (D, 1). (Gr. δεύτερος (deüteros) = tweede). Waterstof,
waarvan de atoomkernen (-> deuteron) de dubbele massa hebben
van de gewone waterstof kernen of protonen (-> proton).
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D i d y m i u m (Gr. δίδυμος (didymos) = tweeling). In 1841 ontdekte
M o s a n d e r (1797—1858) in de cerium-aarde een nieuw metaal, dat hij wegens zijn innige vereniging met ->- lanthanium
den naam didymium ( = tweelingselement) gaf. Dit didymium
\verd in 1885 door A u e r v o n W e l s b a c h (1858—1929)
weer in twee elementen gesplitst die hij
neodymium en
praseodymium noemde.
D y s p r o s i u m (Dy, 66). (Gr. δυσπρόσιτος (dysprósitos) = met moeite
toegankelijk). In 1886ontdekte L e c o q d e B o i s b a u d r a n
(1838—1912), dat het holmium, dat in 1879 in erbium-oxyde was
gevonden, een mengsel was van twee metalen. Het ene behield
den naam -> holmium, en het andere werd dysprosium genoemd,
daar het zo moeilijk van de begeleidende metalen was te scheiden.
E
E m a n i u m . -> Actinium.
E r b i u m (Er, 68). In 1843 door M o s a n d e r (1797—1858) afgescheiden uit de Yttrium-aarde (aarde van het ytterbiet, zo genoemd naar de vindplaats Ytterby); -> yttrium. Dit erbium
bleek nog samengesteld te zijn en werd in 1879 door C l e v e
(1840—1905) verder gesplitst in (neo-) erbium, -> thulium en ->
holmium. De naam erbium is gevormd uit den naam van de stad
Ytterby.
Erythronium. —> Vanadium.
E u r o p i u m (Eu, 63). In 1901 door D e m a r c a y (1852—1904)
ontdekt in het oxyde van -> samarium, en genoemd naar Europa.
F
F e r r u m (Fe, 26), Ijzer. (De oorsprong van Lat. férrum is onzeker.
Ned. ijzer wordt teruggebracht tot een oud-Keltischen stam
*isarno, die misschien weer samenhangt met Lat. aes = erts).
Omstreeks 2500 v. Chr. was ijzer in Klein-Azië bekend, maar
toch vrij zeldzaam. Behalve in Egypte valt in het nabije Oosten het begin van den ijzertijd ong. 1200 v. Chr. Daarna wordt
het gebruik algemener, ook in Zuid- en Midden-Europa.
Florentium (Fl, 61). -> Illinium.
Fluorium (F, 9). (Lat. fluor, gen. -óris = het vloeien, vloeistof;
later: vloeispaath). In zijn voornaamste verbinding vloeispaath
was dit element reeds in de Middeleeuwen bekend en gebruikt

127
als vloeimiddel bij het smelten van metalen. Het element werd
voor het eerst in vrijen toestand bereid door Μ ο i s s a η (1852
—1907).
Francium (Fr, 87). Als natuurlijk isotoop (actinium K; AcK) van
de actinium-reeks in 1939 ontdekt door M a r g u é r i t e
Per e y ; verder ook kunstmatig gemaakt. In 1947 stelde zij, op
aansporen van Ρ a η e t h, een naam voor, die zou gelden voor
alle isotopen van het element n. 87. Zij koos den naam francium,
naar haar vaderland Frankrijk (Lat. Frdncia).

G
G a d o l i n i u m (Gd, 64). Het oxyde werd in 1880 door M a r i g n a c
(1817—1894) ontdekt in het mineraal Samarskiet, en in 1886
door L e c o q d e B o i s b a u d r a n (1838—1912) in didymium-oxyde (-> neodymium). De laatste gaf aan het nieuwe
metaal den naam gadolinium naar den Zweedsen scheikundige
G a d o l i n (1760—1852), die op het gebied van de zeldzame
aarden veel onderzoekingen had verricht (-> yttrium).
Gallium (Ga, 31). In 1875 met behulp van den spectroscoop ontdekt door L e c o q d e B o i s b a u d r a n (1838—1912) in
het zinkblende van Pierrefitte. De eigenschappen kwamen volmaakt overeen met die, welke door M e n d e l e j e f f (1834—
1907) op grond van het periodiek systeem waren voorspeld (ekaaluminium). De naam werd afgeleid van Gdllia, den Latijnsen
naam van Frankrijk, het vaderland van den ontdekker.
G e r m a n i u m (Ge, 32). Ontdekt in 1886 door C l e m e n s W i n k l e r (1838—1904) in argyrodiet. Het bleek in eigenschappen
overeen te komen met het door M e n d e l e j e f f voorspelde
eka-silicium. De naam werd gegeven ter ere van Duitsland (Lat.
Germdnia), het vaderland van den ontdekker.
Glucinium, glucinum, g l y c i u m (Gl, 4). -> Beryllium.
G o u d (Au, 79). -> Aurum.
Η
Hafnium ( H f , 72). In 1923 met behulp van den Röntgen-spectroscoop ontdekt door C o s t e r en v o n H e v e s y in het laboratorium van Β ο h r te Kopenhagen en op diens aanwijzingen. De naam is afgeleid van Hdfnia, den Latijnsen naam van
deze stad.
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H e l i u m (He, 2). (Gr. ήλιος (helios) = zon). Bij het waarnemen
van de zoneclips van 18 Aug. 1868 werd door verschillende
astronomen in het spectrum van de protuberansen van de zon
een gele lijn geobserveerd, die zij niet konden identificeren. In de
daarop volgende dagen werden deze waarnemingen nog herhaald
door den Fransen astronoom Janssen (1824—1907). Op 20 Oct.
van hetzelfde jaar werden de onbekende lijnen ook waargenomen,
volgens een eigen methode, door S i r N o r m a n L o c k y e r
(1836—1920). Aan beiden wordt de eer der ontdekking toegekend.
Eerst veel later is met zekerheid bekend geworden dat men met
een nieuw element te doen had, vooral toen het nl. in 1895 aan
R a m s a y (1852—1916) gelukte het element vrij te maken
uit een uranium-erts. F r a n k l a n d (1825—1899) en L o c k y e r gaven in 1871 aan het hypothetische nieuwe element
den naam helium, naar de plaats van ontdekking. Helium is het
enige element waarvan het bestaan het eerst buiten de aarde
ontdekt is.
Helvetium. In 1940 kondigde W. M i n d e r van de universiteit
van Bern aan, dat hij uit de ontledingsproducten van actinium
kleine hoeveelheden van het element n. 85 had geïsoleerd. Hij
noemde het nieuwe element helvetium naar zijn vaderland Zwitserland (Lat. Helvétia). Deze ontdekking is niet bevestigd.
Astatium.
Hesperium. (Lat. Hespéria = Gr. Εσπερία (Hesperia) = Avondland, Westland; ook in poëzie gebruikt voor Italië (nl. westelijk
van Griekenland); Gr. έσπέριος (hespérios) = westelijk; Gr.
εσπερα (héspera) = avond, westen). Element n. 94, in 1934 door
F e r m i , H a h n en M e i t n e r kunstmatig gemaakt uit
uranium. De naam is afgeleid van den Grieksen naam voor
Italië, het vaderland van den eersten ontdekker. De tegenwoordige naam is -> plutonium.
H o l m i u m ( H o , 67). In 1879 in erbium-oxyde ontdekt door C 1 e ν e
(1840—1905) en door S o r e t (1827—1890). Dit holmium bleek
later samengesteld te zijn, uit twee elementen welke in 1886 door
L e c o q d e B o i s b a u d r a n (1838—1912) werden onderscheiden. Het ene kreeg den naam -> dysprosium, het andere
behield den naam holmium. Deze naam was door C 1 e ν e gegeven, ter ere van zijn geboortestad Stockholm (Lat. Hólmia), in
wier omgeving veel mineralen der zeldzame aarden worden gevonden.
H y d r a r g y r u m (Hg, 80), Kwik (zilver). (Lat. hydrargyrum — Gr.
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υδράργυρος (hydrargyros); < Gr. υδωρ (hydor) = water, -f
άργυρος (argyros) = zilver; dus lett. vloeibaar zilver. Dezelfde
betekenis zit in Ned. kwikzilver (Ned. kwik — beweeglijk, vlug) ;
eveneens in Dui. Quecksilber en Fr. vif argent). In de oudheid reeds
bekend bij Chinezen en Hindoes, ofschoon zeker gedateerde gegevens ontbreken. Metalliek kwikzilver en zijn bereiding uit
cinnaber werd reeds door T h e o p h r a s t u s (ong. 300 v.
Chr.) vermeld. Kwik speelde een grote rol bij de onderzoekingen
van de alchimisten en werd bij hen genoemd naar de planeet
Mercurius (vandaar Eng. mercury en Fr. mercure).
H y d r o g e n i u m ( Η , 1), Waterstof. ( < Gr. ύδωρ (hydor), in samenstellingen ύδρο- (hydro-) = water, + stam γεν (gen) = (doen)
ontstaan; lett. watervormer). De waterstof was waarschijnlijk
wel bekend bij de alchimisten van de 17e eeuw. Ook Β ο y 1 e
(1626—1691) kent haar als een brandbaar gas. C a v e n d i s h
(1731—1810) stelde in 1766 vast dat het een „specifieke luchtsoort" was. Hij en W a t t (1736—1819) ontdekten in 1781 dat
door verbranding van het gas water ontstaat. L a v o i s i e r
(1743—1794) bereidde omgekeerd het gas uit water. Wegens zijn
geschiktheid om water te vormen gaf hij het den naam hydrogenium — watervormer. Dezelfde betekenis zit ook in Ned.
waterstof.
I
I J z e r (Fe, 26). -» Ferrum.
I l l i n i u m (II, 61). De ontdekking van dit element werd in 1926 aangekondigd door H o p k i n s, Y n t e m a en H a r r i s van
de universiteit van Illinois; vandaar de naam illinium. In hetzelfde jaar eisten R o l l a en F e r n a n d e z van de universiteit van Florence de prioriteit van de ontdekking voor zich op,
en zij noemden het nieuwe element florentium (Fl) naar de stad
Florence. In vakkringen bleef men echter sceptisch staan tegenover deze ontdekkingen, omdat men van element n. 61 geen
stabiele isotopen kan verwachten. In 1942 echter gelukte het aan
L a w , K u r b a t o v , P o o l en Q u i l l van de universiteit
van Ohio, en aan W u en S e g r è aan de universiteit van
Californië, isotopen van dit element kunstmatig te maken. Verder
werden bij de splijtingsproeven van uranium in de Clintonlaboratoria isotopen van dit element ontdekt die bleken te ontstaan bij β-desintegratie van een neodymium-isotoop. Tot nu toe
hebben de nieuwe ontdekkers geen naam voorgesteld,
Vr. w. in de Ν.

9
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Indium (In, 49). Ontdekt in 1863 door R e i c h (1799—1882) en
R i c h t e r (1824—1898) bij het spectroscopisch onderzoek van
Freiburger zinkertsen. Later werd het door hen geïsoleerd. De
naam werd gegeven wegens de indigo-kleurige karakteristieke
spectraallijnen.
Ionium (Io, 90). Radioactief element van de uranium-reeks,
ontdekt in 1907 door B o l t w o o d en bijna gelijktijdig door
H a h n en M a r c k w a l d . B o l t w o o d noemde het ionium
wegens zijn ioniserende werking.
Iridium (Ir, 77). (Lat. iris, gen. iridis; — Gr. Τρις (iris) = regenboog). Tegelijk met
osmium in 1804 ontdekt door S m i t hs o n T e n n a n t (1761—1815) in een platina-erts. Hij gaf den
naam wegens de veelkleurigheid van de zoutoplossingen.
J
J o d i u m (ƒ, 53). (Gr. ιώδης (iödês) = violet). In 1811 ontdekt door
C o u r t o i s (1777—1838) in de moederloog van de as van zeewieren in Normandië. De elementaire natuur ervan werd vastgesteld in 1814 door D a ν y (1778—1829) en G a y - L u s s a c
(1778—1850). De laatste stelde den naam iode voor wegens de
violette kleur van den damp.
Κ
Kalium (K, 19). (Ar. kaly = kily = as). Het carbonaat (potas),
dikwijls verward en vermengd met het overeenkomstige natriumzout was reeds in de oudheid bekend en werd gebruikt bij de fabricatie van glas, o.a. in Assyrië, en verder als wasmiddel. Ook
A r i s t o t e l e s (384—322), D i o s c u r i d e s (le eeuw n.
Chr.) en P l i n i u s (23—79) spreken van νίτρον (nitron), nitron
of nitrum, waarmee waarschijnlijk het kaliumcarbonaat werd
bedoeld. In 1736 toonde D u h a m e l d e M o n c e a u (1700
—1781) aan, dat kali en natron twee verschillende basen waren.
Het metaal zelf werd in 1807 door D a v y (1778—1829) afgescheiden. D a v y zelf gaf den naam potassium (uit Dui. Pottasche of Ned. potas), daar het metaal verkregen werd uit de as
van planten die in een pot werden gekookt. De naam potassium
is in de Engelse en Franse talen nog gehandhaafd.
Koolstof (C, 6).
Carbonium.
Koper (Cu, 29). -> Cuprum,
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Krypton (Kr, 36). (Gr. κρυπτόν (krypton) = neutr. ν. κρυπτός
(kryptós) = verborgen; Gr. κρύπτειν (kryptein) = bedekken,
verbergen). Ontdekt in 1898 door R a m s a y (1852—1916)
en T r a v e r s (geb. 1872) in het residu van verdampte vloeibare lucht. De naam werd gegeven, omdat het element zo lang
onbekend was gebleven.
Kwikzilver (Hg, 80).
Hydrargyrum.
L
Lanthanium (La, 57). (Gr. λαν&άνειν (lanthanein) = verborgen zijn).
In 1839 ontdekt door M o s a n d e r (1797—1858) in de ceriumaarde. De naam moest wijzen op het feit dat de karakteristieke
kenmerken van het oxyde zo moeilijk van die van cerium-oxyde
te onderscheiden waren.
Lithium (Li, 3). (Gr. λί&εος (litheos) = steenachtig; Gr. λίθος
(lithos) = steen). Als nieuwe base in 1817 ontdekt door A r f v e d s o n (1792—1841) in petaliet. Het metaal werd in 1855
geïsoleerd door B u n s e η (1811—1899) en M a t t h i e s s e n .
Ten tijde van de ontdekking meende men dat dit element alleen
in het delfstofrijk voorkwam; vandaar de naam.
Lood (Pb, 82). -> Plumbum.
Lutetium (Lu, 71). In 1907 afgescheiden door U r b a i n . Het is
identiek met -> cassiopeium, dat de gebruikelijke naam is.
U r b a i n gaf den naam lutetium naar zijn geboortestad en woonplaats Parijs (Lat. Lutétia).
Μ
M a g n e s i u m (Mg, 12). (Gr. μάγνης (magnês) of Μαγνήτις λίθ-ος
(magnêtis lithos) = steen van Magnesia; deze naam betekende
ook -> magneet, of ook een steen gelijkend op zilver, misschien
talk; hoe deze naam op de onderhavige stoffen is overgegaan,
is niet zeker). De vroege geschiedenis van magnesium is onzeker.
Zijn verbindingen werden vaak verward met die van mangaan.
Een stof met den naam magnesia was in de oudheid bekend en
werd gebruikt in de geneeskunde. Waarschijnlijk werd hiermee
het carbonaat bedoeld. Het sulfaat werd reeds in 1695 bereid
door G r e y uit Epsomer bronwater onder den naam bitterzout.
Het basisch carbonaat werd in de geneeskunde gebruikt onder
den naam magnesia dlba (Lat.; = wit magnesia), ter onderschei-
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ding van magnesia nigra (Lat.; — zwart magnesia) of bruinsteen. Het werd dikwijls beschouwd als calciumcarbonaat. In
1755 erkende B l a c k (1728—1799) het verschil tussen beide.
Het metaal werd het eerst geïsoleerd door D a v y (1778—1829).
Manganum, m a n g a n e s i u m (Mn, 25). Mangaanverbindingen
waren in de oudheid bekend, maar ze werden vaak verwisseld
met ijzererts. Eerst Ρ ο 11 (1692—1777) maakte in 1740 onderscheid en bewees dat bruinsteen het oxyde was van een nieuw
metaal; eveneens B e r g m a n η (1734—1784) en S c h e e l e
(1742—1786) in 1774. Het metaal zelf werd in 1774 door G a h η
(1745—1818) geïsoleerd. Bruinsteen werd in de oudheid beschouwd als een vrouwelijk soort magneetsteen (Lat. Idpis
magnésius) en daarom magnesia genoemd, later magnesia nigra
ter onderscheiding van magnesia dlba ( > magnesium). In de 16e
eeuw komt voor bruinsteen de naam Idpis manganénsis voor.
Sedert K l a p r o t h (1743—1817) is de naam mangaan (1808).
M a s u r i u m (Ma, 43). De ontdekking van dit element werd in 1925
aangekondigd door N o d d a c k (geb. 1893), T a c k e (later
Mevr. N o d d a c k ; geb. 1896) en B e r g . De naam werd
gegeven ter ere van de provincie Masurië in Oost-Pruisen, die na
den eersten wereldoorlog voor Duitsland behouden bleef. Aan
deze ontdekking hecht men in wetenschappelijke kringen geen
waarde meer. Het element n. 43 werd voor het eerst kunstmatig
gemaakt in 1937 door P e r r i e r en S e g r é ; -> technetium.
Mercure, mercury (Hg, 80). ->
Hydrargyrum.
Mesothorium ( M s - T h v 88; Ms-Th2> 89). ( < - m e s o - , -f -> thorium).
Radioactieve elementen, die als tussenproducten optreden tussen
thorium en radiothorium, ontdekt en benoemd in 1907 door
Η a h n.
Molybdenium (Mo, 42). (Gr. μολύβδαινα (molybdaina) = loden
kogel, lood; ook naam van een bepaald erts (bij A r i s t o t e l e s ) .
In 1778 bereidde S c h e e l e (1742—1786) dit metaal uit het
vóór dien tijd als graphiet beschouwde molybdeenglans. De naam
werd gegeven wegens de gelijkenis met loodertsen.
Ν
N a t r i u m (Na, 11). Het carbonaat werd in de oudheid gebruikt in
de glasfabricatie, b.v. bij Egyptenaren en Babyloniërs. Ook bij
de Hebreeën was het bekend als reinigingsmiddel (nether). Van
de Levant uit werd de soda in de Middeleeuwen in Europa be-
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kend. Hij werd verkregen uit de as van sommige planten (b.v.
salsola). De soda werd dikwijls met potas verward. Eerst D uh a m e l d e M o n c e a u (1700—1781) maakte in 1736 tussen
beide duidelijk onderscheid. Het metaal natrium werd in 1807
door D a v y (1778—1829) geïsoleerd. De naam natrium werd
in 1810 door K l a p r o t h (1743—1817) in de vaktaal ingevoerd.
De namen natron of natrium ontstonden in het patois van het
Oosten uit Lat. nitrum (— salpeter; Eg. ntr; Hebr. nether; Gr.
νίτρον (nitron)). De door D a v y in 1807 voorgestelde naam
sodium, die nog in de Engelse en Franse talen gebruikt wordt, is
afgeleid van Ital. soda (Lat. sólida = fem. v. sólidus = hard), zo
genoemd wegens de hardheid van de producten die uit bovengenoemde plantenas werden verkregen.
N e o d y m i u m (Nd, 60). (— neodidymium; < Gr. νέος (néos) = nieuw,
Η — d i d y m i u m ) . In 1885 werd het tot dien tijd als element beschouwde -> didymium door A u e r v o n W e l s b a c h (1858
—1929) in twee elementen gescheiden, die hij neodymium en —>
fraseodymium noemde.
N e o n (Ne, 10). (Gr. νέον (néon) = neutr. ν. νέος (néos) = nieuw;
lett. het nieuwe (element)). In 1898 ontdekt door R a m s a y
(1852—1916) en T r a v e r s (geb. 1872) in de gasrest, verkregen na verdamping van vloeibare lucht.
N e p t u n i u m (Np, 93). (Lat. Neptünius — adj. bij Neptunus, zoon
van S a t u r n u s , en god van de zee). Kunstmatig gemaakt uit
uranium. Het bestaan ervan werd in 1940 aangetoond door
Mc M i l l a n en A b e l s o n aan de universiteit van Californië. Daar dit het eerste transuraanse element is, stelden zij
den naam neptunium voor, naar de eerste transuraanse planeet.
N i c c o l u m (Ni, 28), Nikkel. In 1751 ontdekte
Cronstedt
(1722—1765) dit element in een erts dat kopparnickel genoemd
werd. Daarom noemde hij het nieuwe metaal nickel. De Zweedse
naam kopparnickel is gelijk aan den Duitsen Kupfernickel ( = vals
koper; ook Lat. cüprum Nicoldi = koper van Nicolaus), waarmee een erts werd aangeduid dat geleek op koper, maar geen
spoortje koper bleek te bevatten. De naam Nickel, afkorting van
Nicolaus, werd gebruikt als naam voor een berggeest, meestal
echter als scheldnaam.
N i o b i u m (Nb, 41). In 1844 kondigde R o s e (1795—1864) de
ontdekking van twee nieuwe elementen aan, gevonden in het
columbiet van Bodenmais. Het ene bleek identiek te zijn met
tantalium, het andere noemde hij daarom niobium. (Ν ί ο b e
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was de dochter van T a n t a l u s ) . Dit niobium was op zijn
beurt identiek met het in 1801 door H a t c h e t t (1765—1847)
ontdekte
columbium.
Niton (Nt, 86). (Lat. nüens — glanzend; nitére = schitteren). In
1900 door D o r η (geb. 1848) ontdekt als ontledingsproduct
van radium, en door hem radiumemanatie (Lat. emandre — uitstromen, ontspringen;
emanatie) genoemd. De naam niton
werd gegeven door R a m s a y (1852—1916) en G r a y, die
het element in 1908 wisten te isoleren. Een andere naam is ->
radon.
N i t r o g e n i u m (N, 7), Stikstof. ( < Lat. nitrum = Gr. νίτρον (nitron)
= salpeter, -f stam γεν (gen) = (doen) ontstaan; lett. salpetervormer) . Reeds op het einde der 15e eeuw was aan L e o n a r d o
d a V i n e i (1452—1519) bekend dat een gedeelte der atmosferische lucht voor de ademhaling ongeschikt is. Door onderzoekingen van C a v e n d i s h (1731—1810), van D a n i ë l
R u t h e r f o r d (1749—1810) en van S c h e e l e (1742—1786)
werd in de jaren 1771 tot 1777 de specifieke natuur van dit gas
vastgesteld. De Nederlandse naam wijst op de verstikkende werking van het gas. Eveneens de Franse naam azote, die van L av o i s i e r (1743—1794) afkomstig is (Gr. άζωτος (azötos) =
niet-levend; < - > « - = niet, zonder, + Gr. ζώειν (zóein) — leven;
niet geschikt voor het leven). C h a p t a l (1756—1832) gaf
den naam nitrogenium ( = salpetervormer), daar het element
een wezenlijk bestanddeel is van salpeter.
O
O s m i u m (Os, 76). (Gr. οσμή (osmê) = stank). In 1804 tegelijk met
iridium ontdekt door S m i t h s o n T e n n a n t (1761—
1815) in de residuën van een platina-fabriek. Hij gaf den naam
wegens den doordringenden reuk van osmium-tetroxyde.
O x y g e n i u m (0,8), Zuurstof. ( < Gr. οξύς (oxys) = scherp van smaak,
zuur, + stam γεν (gen) = (doen) ontstaan; lett. zuurvormer).
Het is wel zeker dat dit gas ontdekt werd door S c h e e l e (1742
—1786) die in 1771—1772 dit gas isoleerde en zijn eigenschappen
beschreef (eerst in 1777 in druk verschenen). Intussen hadden
Ρ r i e s 11 e y (1733—1804) en Β a y e n (1725—1798) dezelfde
ontdekking gedaan in 1774. Eerst L a v o i s i e r (1743—1794)
had in 1775 de juiste kennis van zuurstof en van haar betekenis
voor de verbranding. De naam oxygenium werd in 1787 gegeven
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door d e M o r v e a u (1737—1816), omdat hij meende dat dit
gas een noodzakelijk bestanddeel was van de zuren („engendrant
les acides"). Dezelfde betekenis zit in den Nederlandsen naam.
Ρ
Palladium (Pd, 46). (Gr. Παλλάς, -άδος (Pallas, -ados) = Lat.
P a l l a s gen. -adis was de bijnaam Gr. Άθ-ήνη (Athênê) of Lat.
Minérva, godin van kunsten en wetenschappen). Tegelijk met
rhodium in 1803 ontdekt door W ο 11 a s t ο n (1766—1828) en
door hem genoemd naar de planeet Pallas, die kort te voren (28
Maart 1802) door O 1 b e r s te Bremen was ontdekt. -> Cerium.
Panchromium. —> Vanadium.
Phosphorus (P, 15). (Lat. phósphorus = Gr. φωσφόρος (phösphóros)
= lichtdragend; morgenster; < Gr. φως (phös) — licht, +
φόρος (phóros) = dragend). In 1669 ontdekt door H e n n i g
B r a n d , die het bereidde uit urine. Deze stof bleek in het donker
te lichten; vandaar de naam.
Platinum (Pt, 78). (Sp. pldtina — dem. v. Sp. fildta = zilver). Dit
metaal was bij de komst der Spanjaarden in Zuid-Amerika bekend. In 1735 werd het door U l l o a (1716—1795) uit het
district Choco (Columbia) meegebracht onder den naam platina
del Pinto ( = zilver van de rivier Pinto). Door W a t s ο n (1715—
1787) werd het in 1750 voor het eerst als een nieuw metaal erkend.
P l u m b u m (Pb, 82), Lood. (Lat. plumbum is ontstaan uit Gr.
μόλυβδος (mólybdos) met dezelfde betekenis; Ned. lood is waarschijnlijk aan het Keltisch ontleend). Tussen 3000 en 2000 v.
Chr. bekend bij de volkeren van de oudheid, sinds de 6e eeuw v.
Chr. bij de Grieken. Het werd dikwijls met tin verwisseld. Eerst
Ρ 1 i n i u s (23—79) onderscheidde plumbum dïbum (wit lood =
tin) en plumbum nigrum (zwart lood = lood).
P l u t o n i u m (Pu, 94). (Lat. P l ü t o n , gen. -ónis — Gr. Πλούτων
(Ploütön) = zoon van S a t u r n u s en R h e a , god van de
onderwereld; adj. Plutónius). Kunstmatig gemaakt uit uranium
via
neptunium, voor het eerst in 1940 door S e a b ο r g,
Mc M i l l a n , W a h l en K e n n e d y aan de universiteit van
Californië. Zij stelden den naam plutonium voor naar de tweede
transuraanse planeet Pluto\
neptunium.
P o l o n i u m (Po, 84). (Lat. Polónia = Polen). Ontdekt in 1898 door
P i e r r e C u r i e (1859—1906) en Mme C u r i e - S k l o d o w s k a (1867—1934) bij het onderzoek van de radioactiviteit van
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pekblende. In de publicatie van de ontdekking wordt de oorsprong van den naam aangegeven: , , . . . nous proposons de
1'appeler fiolonium, du nom du pays d'origine de 1'un de nous".
P o t a s s i u m ( Κ , 19). -> Kalium.
P r a s e o d y m i u m (Pr, 59). ( = praseodidymium)
< Gr. πράσεος
(praseos) == lookgroen,
-•> didymium). In 1885 door A u c r
v o n W e l s b a c h (1858—1929) uit didymium afgescheiden,
tegelijk met —> neodymium. De naam werd gegeven wegens de
groene kleur der zouten (het groene tweeling-element).
Protactinium (Pa, 91). ( < Gr. πρώτος (prötos) = eerste, - | — actinium; wat voorafgaat aan actinium). In 1917 ontdekt door
S ο d d y en C r a n s t o n en onafhankelijk van hen door
Η a h η en Μ e i t η e r. Uit dit element ontstaat door uitzending van een α-deeltje het element actinium; het gaat dus
vooraf aan actinium; vandaar de naam.
R
Radioactinium (Rd-Ac, 90). ( <
radio- (2c), -factinium).
Radioactief element van de actinium-reeks, in 1906 ontdekt
door Η a h n.
Radiothorium (Rd-Th, 90). ( < •-> radio- (2c), -j —> thorium). Radioactief element van de thorium-reeks, ontdekt en benoemd in
1905 door H a h n ; ongeveer gelijktijdig ontdekt door B l a n c ,
E l s t e r en G e i t e l .
Radium (Ra, 88). (Lat. radius = straal). Het bestaan van dit
element werd in 1898 vastgesteld door P i e r r e C u r i e (1859
—1906) en Mme C u r i e - S k l o d o w s k a
(1867—1934).
Eerst in 1902 slaagde Mme C u r i e er in 1 dg zuiver radium te
bereiden. De ontdekkers stelden den naam radium voor wegens
de stralingseigenschappen van dit element.
Radon (Rn, 86). (-> radium). Radioactief element; =
niton.
De naam radon wordt sinds 1923 gebruikt om den genetischen
samenhang met radium aan te geven.
Rhenium (Re, 75). (Lat. Rhénus = Rijn). In 1925 in Duitsland
door N o d d a c k (geb. 1893), T a c k e (later Mevr. Ν ο dd a c k ; geb. 1896) en B e r g ontdekt met behulp van het
Röntgenspectrum. Zij noemden het naar den na den eersten
wereldoorlog Duits gebleven Rijn.
Rhodium (Rh, 45). (Gr. ρόδεος (rhódeos) = rooskleurig). Tegelijk
met
palladium in 1803 ontdekt door W o l l a s t o n (1766—
1828). Het dankt zijn naam aan de rode kleur der zouten.
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Rubidium (Rb, 37). (Lat. rübidus — donkerrood). Ontdekt in
1861 door B u n s e η (1811—1899) en K i r c h h o f f (1824—
1887) bij het spectroscopisch onderzoek van Dürkheimer mineraalwater en van lepidoliet. Het kreeg zijn naam wegens de
karakteristieke rode spectraallijnen en de roodkleuring der vlam.
Ruthenium (Ru, 44). (Lat. Ruthénia = Rusland). In 1844 ontdekt
door Κ 1 a u s (1796—1864) in het residu van osmiridium. Het
werd genoemd naar het vaderland van den ontdekker, tevens
het land waar de betrokken mineralen gevonden worden.
S
S a m a r i u m (Sm of Sa, 62). In 1879 ontdekt door L e c o q d e
B o i s b a u d r a n (1838—1912) in een mineraal dat naar een
Russisch mijnbeambte S a m a r s k i samarskiet was genoemd.
Daarom gaf hij den naam samarium.
S c a n d i u m (Sc, 21). Door N i l s o n (1840—1899) ontdekt in het
oxyde van ytterbium. Door C l e v e (1840—1905) werd aangetoond dat het identiek was met het door M e n d e l e j e f f
(1834—1907) voorspelde eka-borium. De naam werd door N i l s o n afgeleid van Lat. Scandindvia, den naam van zijn vaderland.
Selenium (Se, 34). (Gr. σελήνη (selênê) = maan). In 1818 ontdekt
door B e r z e l i u s (1779—1848) in het slik van een zwavelzuurfabriek. Het was aanvankelijk verwisseld met tellurium.
Ter onderscheiding van dit element, dat naar de aarde was genoemd (-> tellurium), noemde de ontdekker het nieuwe element
naar de maan.
Sequanium (Lat. Séquana = Seine). Naam voorgesteld door
H u l u b e i en Μ 11e C a u c h o i s voor het element n. 93,
dat zij röntgenografisch ontdekt meenden te hebben.
Silicium (Si, 14). (Lat. silex, gen. silicis = kei, kiezelsteen). In
zijn verbindingen zand, kwarts en diverse kleisoorten reeds in de
oudheid bekend. Dat het bestanddeel van deze een specifiek
element is, werd in 1823 aangetoond door B e r z e l i u s (1779—
1848), die ook het element, ofschoon onzuiver, wist te isoleren.
In kristallijnen toestand werd het voor het eerst in 1854 bereid
door St. C l a i r e D e v i l l e (1818—1881) en gelijktijdig door
W ö h l e r (1800—1882). B e r z e l i u s noemde het nieuwe
element Kisel; vandaar Ned. kiezel als naam voor het element.
Sodium (Na, 11).
Natrium,.
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S t a n n u m (Sn, 50), Tin .Het brons, waarvan tin een der bestanddelen is, was reeds 3000 v. Chr. in Mesopotamië bekend, in Egypte
pas omstreeks 2000 v. Chr. Waarschijnlijk werd het verkregen
door samensmelten, niet van koper en tin, maar van koper- en
tinertsen. Het tin zelf werd eerst later bekend en pas algemeen
in den Hellenistischen tijd (ong. 300 v. Chr.). In de oudheid werd
tin dikwijls verwisseld met lood. Ρ 1 i η i u s (23—79) onderscheidt het tin als plümbum album (= wit lood) van het gewone
lood, dat hij plümbum nigrum (— zwart lood) noemt. De Latijnse
naam stdgnum, later stannum, die oorspronkelijk voor een legering van zilver en lood werd gebruikt, krijgt eerst in de 4e eeuw
na Chr. de betekenis van tin. De oorsprong van Ned. tin is onzeker.
S t i b i u m (Sb, 51), Antimonium. Metalliek antimonium was reeds
in de oudheid bekend. Zo werd in Assyrië een vaas gevonden van
zuiver antimonium, eveneens ornamenten op een Trans-Caucasisch kerkhof in het begin van den ijzertijd. Ook in het oude
China was het metaal zeker bekend. Het sulfide (grauwspiesglans) werd als cosmeticum gebruikt voor het schminken der
oogleden en als geneesmiddel. Het komt onder den naam (m)sdmt
(voornamelijk loodglans) voor bij de Egyptenaren, onder de
namen στίμμι (stimmi) en στίβι (stibi) bij de Grieken, en onder de
namen stimmi, stibi en stibium bij de Romeinen. Het laatste werd
de naam voor het element. In de geschriften der alchimisten
wordt dikwijls over het vrije antimonium en zijn verbindingen
gesproken, zo b.v. in het boek ,,Cürrus triumphalis antimónii"
(triomfwagen van het antimonium), dat op naam staat van
B a s i l i u s V a l e n t i n u s . De naam antimonium is misschien van Arabischen oorsprong (uit al-ithmid of al-uthmud —
spiesglans); volgens anderen ontstaan uit Gr. άνθ-εμόνιον (anthemónion) — bloesem.
Stikstof (N, 7).
Nitrogenium.
S t r o n t i u m (Sr, 38). In 1790 werd door C r a w f ο r d (1749—1795)
een zout ontdekt, dat naar de vindplaats Stronthian, een stad in
Schotland, strontianiet werd genoemd, en dat andere eigenschappen vertoonde dan het overeenkomstige bariumzout. In 1793
werd het door K l a p r o t h (1743—1817) als zout van een
nieuwe base erkend. Het element kreeg naar het genoemde zout
den naam strontium.
Sulfur, sulphur (5, 16), Zwavel. Zwavel en zijn verbindingen
waren reeds in de oudheid bekend en werden vooral in de ge-
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neeskunde gebruikt. In de theorieën der alchimisten speelde
zwavel een grote rol. Het werd beschouwd als het kleurend
bestanddeel van de metalen, dat bovendien de brandbaarheid
bepaalde. Na de proeven van L a v o i s i e r (1743—1794) over
de oxydatie werd het als element erkend, maar zelfs in 1809'werd
het door D a v y (1778—1829) nog beschouwd als een samengesteld harsachtig lichaam. De namen Lat. sulphur en Ned.
zwavel zijn volgens sommigen verwant met elkaar. Ze zouden dan
teruggaan tot een gemeenschappelijken stam, waaruit ook het
Ned. suf is ontstaan, en dus wijzen op de bedwelmende werking
van de zwaveldampen.
Τ
Tantalium (Ta, 73). In 1802 door E k e b e r g (1767—1813) ontdekt in twee Noorse mineralen. Hij noemde het element naar
den Phrygischen koning T a n t a l u s (die door de goden om
zijn goddeloos gedrag met zware lichamelijke kwellingen was
gestraft) wegens de tantalus-kwellingen die hij had moeten verduren bij zijn pogingen om het metaal op te sporen. In 1844 toonde R o s e (1795—1864) aan dat dit tantalium nog gesplitst
kon worden in twee elementen. Het ene behield den naam tantalium, het andere noemde hij -> niobium naar Ν ί ο b e, de
dochter van T a n t a l u s .
Technetium (Tc, 43). (Gr. τεχνητός (technêtós) = kunstmatig).
Kunstmatig gemaakt in 1937 door P e r r i e r en S e g r è
door het beschieten van molybdenium met neutronen of deuteronen, in het Radiation Laboratory van de universiteit van
Californië. Ook werd het door W u en S e g r è gevonden in de
splijtingsproducten van uranium. Zij stelden in 1947 den naam
technetium voor om te herinneren aan het feit dat dit het eerste
kunstmatig gemaakte element is.
Tellurium (Te, 52). (Lat. tellus, gen. -üris = aarde). In 1782
onderscheidde M ü l l e r v o n R e i c h e n s t e i n
(1740—
1823) dit metaal van antimoon en bismuth.
Klaproth
(1743—1817) bewees in 1798 dat het een nieuw metaal was. Hij
noemde het naar de aarde, waarschijnlijk als tegenstelling tot
het element dat hij in 1789 naar den hemel genoemd had; ->
uranium.
T e r b i u m (Tb, 65). In 1843 door M o s a n d e r (1797—1858)
tegelijk met
erbium uit de yttrium-aarde afgescheiden. De
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naam werd weer gevormd uit den naam van de Zweedse stad
Ytterby, de vindplaats van het mineraal.
T h a l l i u m (Tl, 81). (Gr. θαλλός (thallós) = tak met loof; θάλλειν
(thallein) —- gaan bloeien). In 1861 met den spectroscoop ontdekt door C r o o k e s (1832—1919) in het slik van de loden
kamers van de zwavelzuurfabriek Tilkerode; in 1862 onafhankelijk van hem door L a m y (1820—1878) ook in het kamerslik
van een zwavelzuurfabriek. C r o o k e s gaf den naam thallium
wegens de groene kleur van de spectraallijnen, die hem deed
denken aan het frisse groen in de lente.
T h o r i u m (Th, 90). In 1815 meende B e r z e l i u s (1779—1848)
een nieuwe aarde gevonden te hebben in een erts, dat hij vroeger
thoriet genoemd had naar den Scandinavischen oorlogsgod
T h o r . Later stelde hij vast dat deze stof yttriumphosphaat
was. In 1828 ontdekt hij in het thoriet werkelijk een nieuw element dat hij nu naar het mineraal thorium noemde.
Thoron (Tn, 86). (-> thorium; gevormd naar analogie van -> radon).
Thoriumemanatie,
radioactief element van de thorium-reeks,
ontdekt in 1899—1900 door R u t h e r f o r d
(1871 —1937)
en O w c η s.
T h u l i u m (Tm, 69). In 1879 door C l e v e (1840—1905) ontdekt
in erbium-oxyde (-> erbium), tegelijk met -> holmium. Hij noemde
het naar Thule, het eiland in den Noordelijken Oceaan dat door
den zeevaarder Ρ y t h e a s was ontdekt, en waarmee waarschijnlijk Scandinavië werd bedoeld.
Tin (Sn, 50). ~ Stannum.
T i t a n i u m (Ti, 22). (Lat. Titan, gen. -dnis of -cini, plur. Titdnes of
Titdni; = Gr. Τιτάν (Titan); de Titanen waren zonen van U r an u s (— Hemel) en G a é a ( = Aarde)). Als oxyde ontdekt door
G r e g ο r (1762—1817) in 1789 in het mineraal menachaniet.
Het element noemde hij daarom menachinium. Onafhankelijk
van hem ontdekte K l a p r o t h (1743—1817) in een ander
mineraal hetzelfde oxyde, waarvan hij het element titanium
noemde, naar de T i t a n e n , de eerste zonen der aarde. Evenals
bij het door hem ontdekte ~ > uranium prefereert hij een nietszeggende mythologische benaming boven een andere die door
verkeerde associaties aanleiding tot misverstand zou kunnen
worden. De afscheiding van het metaal gelukte eerst in 1910 aan
Η u η t e r.
T r i t i u m (Τ, 1). (Gr. τρίτος (tritos) = derde). Waterstof, waarvan
cle atoomkernen (- > triton) de drievoudige elementaire massa
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hebben. De naam tritium verdient volgens de afleiding de voorkeur boven den naam triterium, die naar analogie van
deuterium werd gevormd.
Tungsten, tungstène (W, 74). --> Wolframium.
U
Uranium (U, 92). (Lat. Uranus — Gr. Ουρανός (Ouranós) = Hemel). Ontdekt in 1789 door K l a p r o t h (1743—1817) in pekblende en uraanglimmer. Hij hield echter het oxyde voor het
metaal zelf. Het metaal zelf werd eerst geïsoleerd in 1841 door
P é l i g o t (1811—1890). K l a p r o t h gaf den naam wrawwm
naar de planeet Uranus, die enkele jaren vroeger (13 Maart 1781)
was ontdekt.
V
Vanadium (V, 23). In 1830 ontdekt door S e f s t r ö m (1787—
1845) in Zweeds ijzer. Hij noemde het vanadium naar de Noordse
godin V a η a d i s. Spoedig daarna bleek dat het identiek was
met het in 1801 door D e l R i ο (1765—1849) ontdekte element,
dat hij erythronium of panchromium genoemd had, wegens de
fraaie kleur der verbindingen (Gr. ερυθρός (erythrós) = rood;
Gr. πάν (pan) = neutr. ν. πάς (pas) = geheel, + χρώμα (chroma)
—- kleur; lett. geheel gekleurd).
Virginium (Vi, 87). De ontdekking van dit element werd in 1930
aangekondigd door A l l i s o n en M u r p h y . Deze ontdekking werd in vakkringen echter sceptisch opgenomen. > Francium.
W
Waterstof (Η, 1). -> Hydrogenium.
Wolframium ( W , 74). De tungsten (Zw.; = zware steen), dien
C r o n s t e d t (1722—1765) in 1758 ontdekte, werd als ijzererts beschouwd en het mineraal wolframiet als bruinsteen.
S c h e e l e (1742—1786) isoleerde in 1781 uit tungsten het
wolfraamzuur. Door F a u s t ο d' Ε 1 h u y a r (1755—1833)
werd hieruit in 1783 het element bereid, dat naar het mineraal
wolframiet wolframium werd genoemd. Wolframiumverbindingen
golden naast het tin, dat gezocht werd in de ertsen, als minder-
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waardig en gaven in den smeltoven een groot tin verlies. Als een
wolf roofden zij het kostbare tin. Vandaar de Latijnse naam
spüma lü-pi (= schuim van den wolf) en de Franse naam écume
de loup. Dezelfde betekenis zit waarschijnlijk ook in de namen
wolframiet en wolframium, die volgens sommigen samenhangen
met het Duitse wolfram (Dui. ram — vuil). In de Franse en Engelse
talen bleven de namen tungstène, resp. tungsten gebruikelijk.
X
X e n o n (X, 54). (Gr. ξένον (xénon) = neutr. ν. ξένος (xénos) =
vreemd; lett. het vreemde element). Ontdekt door R a m s a y
(1852—1916) en T r a v e r s (geb. 1872) in 1898 in het residu
van verdampte vloeibare lucht.
Y
Ytterbium (Yb, 70). Door M a r i g n a c (1817—1894) in 1878
ontdekt in het door M o s a n d e r (1797—1858) uit de yttriaaarde afgescheiden erbium-oxyde (-> yttrium). Naar de vindplaats Ytterby van dit mineraal kreeg de ontdekte stof den naam
ytterbium. Dit ytterbium werd tot 1905 als element beschouwd.
In de jaren 1905—1907 werd het door A u e r v o n W e l s b a c h (1858—1929) gesplitst in twee elementen, die hij cassiopeium en aldebaranium noemde naar de sterren Cassiopeia en
Aldebdran. In 1907 verrichte U r b a i n (geb. 1872) dezelfde
splitsing en noemde het eerste -» lutetium en het andere neoytterbium (= nieuw ytterbium) of kortweg ytterbium. De laatste
naam is tegenwoordig algemeen aangenomen.
Yttrium (Y, 39). In 1794 ontdekte G a d o l i n (1760—1852) in
het mineraal, dat naar de vindplaats Ytterby in Zweden ytterbiet
heette en later naar hem gadoliniet genoemd werd, een nieuwe
aarde, die hij den naam yttria gaf. Het metalliek bestanddeel
werd door E k e b e r g (1767—1813) yttrium genoemd. Dit
bleek echter nog samengesteld te zijn en in 1843 werd de yttriaaarde door M o s a n d e r (1797—1858) gesplitst in drie bestanddelen, waarvan één den naam yttrium behield, terwijl de
andere elementen -> terbium en -> erbium genoemd werden. Het
element yttrium werd vrij verkregen door W ö h 1 e r (1800—
1882).
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Ζ
Zilver (Ag, 47). -> Argentum.
Zincum (Zn, 30), Zink. Zinkverbindingen als het oxyde, galmei
en messing waren reeds in de oudheid bekend, b.v. zekér bij de
Assyriërs. Galmei werd in de oogheelkunde gebruikt. Het metaal
zelf kwam eerst omstreeks 1500 na Chr. uit het Oosten naar
Europa. De eerste wetenschappelijke onderzoekingen aan zink
zijn in 1746 door M a r g g r a f (1709—1782) verricht. De Ned.
naam zink moet via het gelijknamige Duitse woord waarschijnlijk
teruggevoerd worden op het 15e eeuws woord Zinken, dat tand
of scherpe punt betekent (daar het metaal zich in den smeltoven
als scherpe punten afzette).
Zink (Zn, 30).
Zincum.
Z i r c o n i u m (Zr, 40). (Zircon = Ar. zarkün = Perz. zargün — goudkleur; < Perz. zar — goud, + Perz. gun = kleur). Ontdekt in
1789 door K l a p r o t h (1743—1817) in het mineraal zircon
en in 1795 in het mineraal hyacinth van Ceylon. Dit mineraal was
ook bij de Assyriërs bekend. Als metaal, ofschoon sterk verontreinigd, werd het tussen 1824 en 1835 bereid door B e r z e l i u s
(1779—1848), zuiverder in 1910 door W e i s s en N e u m a n n .
Zuurstof (O, 8). -> Oxygenium.
Zwavel (5, 16). -> Sulfur.

We besluiten dit gedeelte met een kort samenvattend overzicht
van den tijd der ontdekking van de chemische elementen en van
den oorsprong van hun namen.
1. Τ ij d d e r

o n t d e k k i η g.

In de klassieke oudheid waren bekend 7 metalen, nl. Ag, Au,
Cu, Fe, Hg, Pb en Sn, en 2 metalloïden nl. C en S.
Bij de alchimisten waren bovendien bekend: As, Bi, Ρ en Sb.
Tot de vroeg bekende metalen, ofschoon eerst in de 17e of 18e
eeuw algemeen als element erkend, mag men ook rekenen: Ni en Zn.
In het begin der 18e eeuw waren dus 15 elementen bekend.
In de 18e eeuw worden 22 elementen ontdekt:
Co, 1733; Pt, 1735; K, Na, 1736; Mn, 1740; Al, 1751; Mg, 1755;
H, 1766; F, 1771; N, 0, 1772; Cl, 1774; Mo, 1778; Ba, 1779; Te,
1782; W, 1783; U, Zr, 1789; Sr, 1790; Ti, 1791; Cr, 1797; Be, 1798.
In de 19e eeuw worden 46 elementen ontdekt:
Nb, V, 1801; Ta, 1802; Ce, Pd, Rh, 1803; Ir, Os, 1804; B, Ca,
1 8 0 8 ; / , 1811; Cd, Li, 1817; Se, 1818; Si, 1823; Br, 1826; Th, 1828;
La, 1839; Er, Tb, Y, 1843; Ru, 1844; Cs, 1860; Rb, Tl, 1861; In,
1863; He, 1868; Ga, 1875; Yb, 1878; Ho, Sc, Sm, Tm, 1879; Gd, 1880,
Nd, Pr, 1885; Dy, Ge, 1886; A, 1894; Kr, Ne, Po, Ra, X, 1898; Ac,
1899; An, Nt = Rn, Tn (drie isotopen v. één element), 1899—1900.
De resterende elementen worden ontdekt in de 20e eeuw.
Eu, 1901; Rd-Th, 1905; Rd-Ac, 1906; Cp = Lu, Ms-Thx, Ms-Th,z,
1907; Pa, 1917; H f , 1923; (Ma), Re, 1925; (Fl = Il), 1926; (Vi),
1930; (Ab), 1931; Tc, 1937; Fr, 1939; At, Np, Pu, 1940; Αm, Cm,
1946. In deze groep zijn ook enkele isotopen van de radioactieve
reeksen opgenomen, welke eigen namen dragen. Van de tussen
haakjes geplaatste elementen wordt de ontdekking" niet erkend of
tenminste betwijfeld.
Opmerking. Het spreekt van zelf, dat men bij sommige elementen
van mening kan verschillen omtrent de vraag, welk jaar als het jaar
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der ontdekking moet worden aangegeven. In twijfelgevallen is
gewoonlijk het jaar genoemd, waarin men tot de overtuiging kwam
dat men te doen had met een element, verschillend van de tot nu toe
bekende, ook als men er niet in slaagde het nieuwe element te
isoleren. Trouwens het laatste is bij sommige elementen nooit volkomen gelukt.
2. O o r s p r o n g

der

namen.

Van enkele in de oudheid bekende elementen is de oorsprong van
de namen dikwijls moeilijk te achterhalen. Hiertoe behoren:
Ag, Au, C, Fe, Pb, S, Sn.
Genoemd naar reeds bekende stoffen, waarvan ze in veel gevallen
deel uitmaken of waarmee ze gelijkenis vertonen:
Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co(7), F, K, Mg, Mn, Mo, Na, Pt, Sb,
Si, Zr.
Naar physische of chemische eigenschappen:
Α, Ac, At, Br, Gl, H, Hg, N, Nt, 0, Os, P, Pa, Ra.
Naar de kleur van de stof, van de zoutoplossingen of van de
dampen:
Cl, Cr, Ir, f , Pr, Rh.
Naar de spectraalkleuren:
Cs, In, Rb, Tl.
Naar de vindplaats van de mineralen:
Bi(l), Cb, Cu, Er, Sr, Tb, Y, Yb.
Naar land, landstreek of stad van den ontdekker:
{.Ab), Am, Eu, (Fl), Fr, Ga, Ge, H f , Ho, (II), Lu, (Ma), Po, Re, Ru,
Sc, Tm, (Vi).
Naar mythologische figuren:
Nb, Ta, Th, Ti, V.
Naar hemellichamen:
Ce, Cp, He, Np, Pd, Pu, Se, Te, U.
Naar personen:
Cm, Gd, Sm.
Naar genetischen samenhang:
An, Ms-Th, Rd-Ac, Rd-Th, Rn, Tn.
Om bijzondere redenen:
Co( ?), Dy, Kr, La, Li, Nd, Ne, Ni, Tc, W, X, Zn.

Vr. w. in de N.

10
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3. Ν a m e η ν a η (1 ν c h e m i s c h e e 1 e m e η t e n i η d e
ν ο 1 g ο r d e v a η h u n r a n g n u m m e r i n h e t ρ e r i od i e Ie s y s t e e m .
Ofim. De namen van de elementen, waarvan de ontdekking in
vakkringen wordt betwijfeld of niet erkend, zijn tussen haakjes
geplaatst. Van enkele elementen zijn ook de in het buitenland gebruikte of oorspronkelijk gegeven namen opgenomen. Het in ons
land gebruikelijke symbool en dc bijbehorende benaming staat
steeds op de eerste plaats.
1. Η, Hydrogenium, Waterstof.
D, Deuteriurn.
T, Tritium.
2. He, Helium.
3. Li, Lithium.
4. Be, Beryllium.
CJI, Glucinium of Glycium.
5. B, Borium.
6. C, Carbonium, Koolstof.
7. N, Nitrogenium, Stikstof.
Azote.
8. 0 , Oxygenium, Zuurstof.
9. F, Fluorium.
10. Ne, Neon.
11. Na, Natrium.
Sodium.
12. Mg, Magnesium.
13. Al, Aluminium.
14. Si, Silicium.
15. P, Phosphorus.
16. S, Sulfur, Zwavel.
17. Cl, Chlorium.
18. A, Argon.
19. K, Kalium.
Potassium.
20. Ca, Calcium.
21. Sc, Scandium.
22. Ti, Titanium.
23. V, Vanadium.
Erythronium, Panchromium.

24. Cr, Chromium.
25. Mn, Manganum of
Manganesium.
26. Fe, Ferrum, Ijzer.
27. Co, Cobaltum.
28. Ni, Niccolum, Nikkel.
29. Cu, Cuprum, Koper.
30. Zn, Zincum, Zink.
31. Ga, Gallium.
32. Ge, Germanium.
33. As, Arsenicum.
34. Se, Selenium.
35. Br, Bromium.
36. Kr, Krypton.
37. Rb, Rubidium.
38. Sr, Strontium.
39. Y, Yttrium.
40. Zr, Zirconium.
41. Nb, Niobium.
Cb, Columbium.
42. Mo, Molybdenium.
43. Tc, Technetium.
(Ma, Masurium).
44. Ru, Ruthenium.
45. Rh, Rhodium.
46. Pd, Palladium.
47. Ag, Argentum, Zilver.
48. Cd, Cadmium.
49. In, Indium.
50. Sn, Stannum, Tin.
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51. Sb, Stibium.
Antimonium.
52. Te, Tellurium.
53. J, Jodium.
54. X, Xenon.
55. Cs, Caesium.
56. Ba, Barium.
57. La, Lanthanium.
58. Ce, Cerium.
59. Pr, Praseodymium.
60. Nd, Neodymium.
61.
(Fl, Florentium).
(11, Illinium).
62. Sm, Samarium.
63. Eu, Europium.
64. Gd, Gadolinium.
65. Tb, Terbium.
66. Dy, Dysprosium.
67. Ho, Holmium.
68. Er, Erbium.
69. Tm, Thulium.
70. Yb, Ytterbium.
Aldebaranium.
71. Cp, Cassiopeium.
Lu, Lutetium.
72. Hf, Hafnium.
73. Ta, Tantalium.
74. W, Wolframium.
Tungsten, Tungstène.
75. Re, Rhenium.
76. Os, Osmium.
77. Ir, Iridium.
78. Pt, Platinum.
79. Au, Aurum, Goud.

80. Hg, Hydrargyrum, Kwikzilver.
Mercury, Mercure.
81. Tl, Thallium.
82. Pb, Plumbum, Lood.
83. Bi, Bismutum.
84. Po, Polonium.
85. At, Astatium.
(Ab, Alabaminium).
(Helvetium).
86. An, Actinon.
Nt, Niton.
Rn, Radon.
Tn, Thoron.
87. Fr, Francium.
(Vi, Virginium).
88. Ra, Radium.
Ms-Th 1; Mesothorium I.
89. Ac, Actinium.
Emanium.
Ms-Tha, Mesothorium II.
90. Io, lonium.
Th, Thorium.
Brevium.
Rd-Ac, Radioactinium.
Rd-Th, Radiothorium.
91. Pa, Protactinium.
92. U, Uranium.
93. Np, Neptunium.
Ausonium.
(Sequanium).
94. PI, Plutonium.
Hesperium.
95. Am, Americium.
96. Cm, Curium.
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4. N a m e n v a n d e c h e m i s c h e e l e m e n t e n i n d e
a l p h a b e t i s c h e volgorde van hun
symbolen.
Opm. De namen van de elementen, waarvan de ontdekking in
vakkringen wordt betwijfeld of niet erkend, zijn tussen haakjes
geplaatst. Bij de symbolen en namen, die alleen in het buitenland
worden gebruikt, wordt verwezen naar het in Nederland gebruikte
symbool. Nadere bijzonderheden kan men steeds vinden in de voorafgaande uiteenzetting.
A, Argon, 18.
(Ab, Alabaminium, 85).
Ac, Actinium, 89.
Ag, Argentum, Zilver, 47.
Al, Aluminium, 13.
Am, Americium, 95.
An, Actinon, 86.
As, Arsenicum, 33.
At, Astatium, 85.
Au, Aurum, Goud, 79.
B, Borium, 5.
Ba, Barium, 56.
Be, Beryllium, 4.
Bi, Bismutum, 83.
Br, Bromium, 35.
C, Carbonium, Koolstof, 6.
Ca, Calcium, 20.
Cb, Columbium, 41,
Nb.
Cd, Cadmium, 48.
Ce, Cerium, 58.
Cl, Chlorium, 17.
Cm, Curium, 96.
Co, Cobaltum, 27.
Cp, Cassiopeium, 71.
Cr, Chromium, 24.
Cs, Caesium, 55.
Cu, Cuprum, Koper, 29.
D, Deuterium, 1.
Dy, Dysprosium, 66.
Er, Erbium, 68.
Eu, Europium, 63.

F, Fluorium, 9.
Fe, Ferrum, Ijzer, 26.
(Fl, Florentium, 61).
Fr, Francium, 87.
Ga, Gallium, 31.
Gd, Gadolinium, 64.
Ge, Germanium, 32.
Gl, Glucinium, 4,
Be.
H, Hydrogenium, Waterstof, 1.
He, Helium, 2.
Hf, Hafnium, 72.
Hg, Hydrargyrum, Kwikzilver,
80.

Ho, Holmium, 67.
(II, Illinium, 61).
In, Indium, 49.
Io, Ionium, 90.
Ir, Iridium, 77.
J , Jodium, 53.
K, Kalium, 19.
Kr, Krypton, 36.
La, Lanthanium, 57.
Li, Lithium, 3.
Lu, Lutetium, 71, -> Cp.
(Ma, Masurium, 43).
Mg, Magnesium, 12.
Mn, Manganum, 25.
Mo, Molybdenium, 42.
N, Nitrogenium, Stikstof, 7.
Na, Natrium, 11.
Nb, Niobium, 41.
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Nd, Neodymium, 60.
Ne, Neon, 10.
Ni, Niccolum, Nikkel, 28.
Np, Neptunium, 93.
Nt, Niton, 86.
O, Oxygenium, Zuurstof, 8.
Os, Osmium, 76.
P, Phosphorus, 15.
Pa, Protactinium, 91.
Pb, Plumbum, Lood, 82.
Pd, Palladium, 46.
Po, Polonium, 84.
Pr, Praseodymium, 59.
Pt, Platinum, 78.
Pu, Plutonium, 94.
Ra, Radium, 88.
Rb, Rubidium, 37.
Re, Rhenium, 75.
Rh, Rhodium, 45.
Rn, Radon, 86.
Ru, Ruthenium, 44.
S, Sulfur, Zwavel, 16.
Sa, Samarium, 62.
Sb, Stibium, Antimonium, 51
Sc, Scandium, 21.

Se, Selenium, 34.
Si, Silicium, Kiezel, 14.
Sm, Samarium, 62.
Sn, Stannum, Tin, 50.
Sr, Strontium, 38.
T, Tritium, 1.
Ta, Tantalium, 73.
Tb, Terbium, 65.
Tc, Technetium, 43.
Te, Tellurium, 52.
Th, Thorium, 90.
Ti, Titanium, 22.
Tl, Thallium, 81.
Tm, Thulium, 69.
Tn, Thoron, 86.
U, Uranium, 92.
V, Vanadium, 23.
(Vi, Virginium, 87).
W, Wolframium, 74.
X, Xenon, 54.
Y, Yttrium, 39.
Yb, Ytterbium, 70.
Zn, Zincum, Zink, 30.
Zr, Zirconium, 40.

